
 

 
ROMANIA 

   JUDETUL MARAMURES     

   COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      
   CONSILIUL LOCAL         

                                                     HOTARARE 

privind aprobarea cuantumului unor indemnizaţii pentru membri SVSU 

 

Având în vedere; 

- expunerea de motive a primarului comunei,avizul comisiei buget-finanţe din cadrul  

consiliului local,avizul secretarului comunei, referatul compartimentului  pentru situații de urgență din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei  Baita de sub Codru; 

-prevederile art. 7 litera q) si ale art. 9 din anexa Hotărârii Guvernului nr. 1579/2005 privind  

aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare; 

                     -prevederile legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și completarile 

ulterioare; 

   În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) lit d) şi alin (6) punctul 8 din art.45 si articolului  

115 aliniatul 1 litera „b” din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , republicata în Monitorul 

Oficial al Romaniei nr. 123 din 20  februarie 2007; 

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş întrunit în ședință ordinară  
în data de  23 aprilie  2019 ; 

 

 
HOTARAȘTE: 

 

Articolul . 1 Se aprobă acordarea pentru personalul voluntar din cadrul Serviciului voluntar  

pubic pentru situaţii de urgenţă a comunei  Baita de sub Codru , a unor compensaţii în bani pentru timpul 

efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă 

voluntar, sub formă de indemnizaţii, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Articolul . 2.Compensanţiile se achită din bugetul comunei   BAITA DE SUB  CODRU  ,  
prin intermediul compartimentului financiar contabil,pe baza situaților întocmite de către șeful svsu . 

               Articolul .3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica : 

-Instituției Prefectului judetului Maramures 

        -Primarului comunei. 

-compartimentului  situatii de urgență. 

-compartimentului financiar contabil. 
          

PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

      DUMUȚA GHEORGHE 
            

CONTRASEMNAT 
       SECRETARUL COMUNEI  

    DRAGOŞ TRAIAN 

     
Baita de sub Codru 

la 23.04.2019. 

Nr.20. 
 Nota; 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de _11__ voturi pentru,  __0_ abţeneri,__0__ voturii împotrivă,din 

numărul  de _11___ consilieri prezenţi . 
 

Consilieri în funcţie :  11 

 

 



   



 
ANEXA   nr. 1 la HCL nr. 20  din 23 aprilie 2019 

a) pentru intervenţie la inundaţii, incendii sau alte fenomene meteorologice periculoase : 

 -membrii din echipele specializate de intervenţie si prevenire-12 lei/ora 

 -şef echipă specializată de intervenţie -12 lei/ora 

b) pentru celelalte activitati prevăzute in programul SVSU(instruirii,concursurii etc): 

-membrii din echipele specializate de intervenţie si prevenire -12 lei/ora 

-şef echipă specializată de intervenţie -12 lei/ora 


