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HOTARAREA nr.12/2015
privind nivelul compensaţiei în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat
la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă
voluntar, acordat membrilor Serviciului Voluntar Situatii De Urgenta Martinesti
Consiliul Local al Comunei Martinesti;
Analizand expunerea de motive a primarului comunei Martinesti, a
referatului compartimentului de specialitate;
Vazand avizul favoarabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Martinesti;
In baza prevederilor art. 7 lit. „q” din Statutul personalului voluntar din
serviciile de urgenţă voluntare, aprobat prin H.G. nr. 1579 din 8 decembrie 2005,
Tinând cont de art. 13 lit. „f” din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind
apărarea împotriva incendiilor,
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera “d” coroborat cu alin. (6) litera
“a” pct. 8, respectiv art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată

HOTARASTE
Art. 1. - Se aprobă personalului S.V.S.U.Martinesti compensaţii în bani pentru
timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în
programul serviciului de urgenţă voluntar pentru anul 2015.
Art. 2. - Se stabileşte un cuantum orar al compensaţiei acordate voluntarului în
valoare de 6 lei/oră.
Art. 3. - Compensanţiile se achită din bugetul comunei Martinesti , prin
intermediu Biroului financiar contabil.
Art. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Martinesti şi Biroul financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul Primăriei
Martinesti.
Art. 5 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se
comunica:

-

Institutia Prefectului Judetului Hunedoara
Biroul financiar-contabil.
Primarului Comunei Martinesti
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