ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE
HOTARAREA NR. 1107 67
Privind stabilirea unor masuri organizatorice pentru functionarea
Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Sura Mare
in anul 2017
Consiliul Local al comunei Sura Mare, intrunit in sedin^a ordinara in data de
20decembrie2016,
Avand in vedere raportul nr. 62837 2016 intocmit de dl Borghina Radu, sef
serviciu S.V.S.U. Sura Mare, din care rezulta oportunitatea stabilirii unor masuri
organizatorice privind func^ionarea serviciului voluntar pentru situapi de urgenta,
Luand in considerare proiectul de hotarare initial de primarul comunei Sura
Mare,
In temeiul art. 40 din Legea nr 307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, art.6 si urm. din Anexa la
Ordinul nr 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor,
Vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru situatii de urgen^a
si pentru activita^i economice financiare,,
In temeiul art. 36 alin.2 lit b, alin.4 lit.c, art.45 alin.2, art 115 alin.l lit.b din
Legea nr 215/2001 privind administrapa publica locala, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare,
HOTARA§TE:
/\-

In

anul

2017,

suma

necesara

pentru

organizarea,

inzestrarea,

functionarea §i indeplinirea atribu^iilor legale de catre Serviciul voluntar pentru
situatii de urgenta al comunei Sura Mare se aloca din bugetul local.
Art 2-(l) Personalului din cadrul Serviciului voluntar pentru situatii de
urgenta care isi desfasoara activitatea in baza contractelor de voluntariat se vor
acorda indemnizapi pentru timpul efectiv de lucru la intervenpi si la celelalte
activitap prevazute in programul serviciului, dupa cum urmeaza:
15 lei/ora -pentru personal voluntar;
25 lei/ora -pentru personalul angajat.
(2) Plata se va face in baza fisei colective de prezen^a intocmita de
seful serviciului voluntar pentru situatii de urgen^a, avizata de viceprimar si
aprobata de primarul comunei.

Art 3-Seful serviciului voluntar pentru situa^ii de urgen|a al comunei §ura
Mare §i compartimentul fmanciar contabil vor asigura ducerea la indeplinire a
prezentei hotarari.
Art 4-Secretarul comunei §ura Mare va comunica hotararea Institute!
Prefectului, in termen legal, §i va aduce la cunostin^a publica prin afisaj §i
publicare pe site-ul www.primariasurainare.ro.
Adoptata in Sura Mare la 20 decembrie 2016
Cu 12 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie

Presedinte de sedinta
Consilier
COSMA RAMONA

contrasemneaza
secretar
ISPAS CAMELIA

Difuzat: 1 ex dos §ed, 1 ex dos hot, 1 ex Prefectura Sibiu, 1 ex sef serviciu SVSU

