ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU-MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA

HOTĂRÂREA NR. 57/2021
privind acordarea unei compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la
intervenții, pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, din comuna
Cămărzana, judeţul Satu-Mare
Consiliul Local Cămărzana
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 4381/09.12.2021 și Referatul de aprobare nr.
4380/09.12.2021, întocmite de primarul comunei Cămărzana
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
și avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Cămărzana
- Prevederile HG nr. 1579/2005, pentru aprobarea Statutului personalului voluntar
din serviciile de urgenţă voluntare, cu modificările și completările ulterioare, art.(7)
lit.”q”, anexa nr.1 la Statut – Contractul de voluntariat, lit.J, punctul 1.1. – Drepturi, lit.”d”
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.”d” coroborat cu alin.(7)
lit.”h”, art. 139 alin.(3), lit.”a”, art.196 alin.(1) lit.”a”, art.197 alin.(1), alin.(2) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă acordarea unei compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru
prestat la intervenții, pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă, din comuna Cămărzana, judeţul Satu-Mare, în cuantum de 200 Ron
pentru fiecare intervenţie.
Art. 2. Hotărârea se va duce la îndeplinire de către contabilul și șeful SVSU din cadrul
Primăriei Cămărzana.
Art. 3. Hotărârea se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Satu-Mare, Primarul
Comunei Cămărzana, contabilul Primăriei Cămărzana, șefului SVSU, membrilor
SVSU și se va aduce la cunoştinţa publică prin afișare la sediul Primăriei
Cămărzana şi prin publicarea pe pagina de internet a Primăriei.
Cămărzana la : 15.12.2021
Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Bâle Vasile

Contrasemnează,
secretar general UAT,
Honca Cristina-Mariana

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Total consilieri: 11

Prezenți10

Absenți:1

Pentru:10

Împotrivă: 0

Abținere:0

