ROMANN
JUDETUL NEAMT

coNSrLruL LocAL PANGARATT
privind Aprobarea cuantumului compensa{iei in bani acordate voluntarilor pentru timpul
efectiv de lucru prestat la interven{ii qi Ia celelalte activitl{i previlzute in programul
Serviciului Voluntar pentru Situa{ii de Urgen{i
Consiliul Local aI comunei Pf,ngIra{i intrunit in qedinfi ordinari, in ziua de22.06.2022
Analizffnd proiectul de hotir6re qi raportul de aprobare nr.4646 din 09.06.2022 iw[iat de primarul
comunei prin care propune spre aprobare cuantumul compensafiei in bani acordate voluntarilor pentru
timpul efectiv de lucru prestat la intervenlii qi la celelalte activitefl prevdzute in programul Serviciului
Voluntar pentru Situalii de Urgenfi;
Avflnd in vedere :
& raportul compartimentului de specialitate inregishat la Primfuia Comunei Pdngira{i sub nr.
4647 dlm09.06.2022 intocmit de doamna Brocea Valeria - consilier superior contabil in cadrul Prim[riei
Comunei P6ngErali.
{h prevederile Hotiir6rii Consiliului Local
Pdngdrati

w.

1012020

cu privire la reorganizarea SVSU

*L prevedeile art.1 din Statutul personalului voluntar din serviciile de urgent6 voluntare,
aprobat prin Hotirdrea Guvernului rtr.157912005 , cu modificfuile qi completdrile ulterioare;
{! Legea finanfelor publice locale cu nr. 27312006, cu modific5rile qi completiirile ulterioare;
& Hot5r6rea Guvernului Romdniei nr. 1.071 din 4 octombie202l pentru stabilirea salariului
debazdminim brut pe [xd,gamntatin p1at6, pentru artil,2022
Lu0nd act de avizele comisiilor de specialitate;
in conformitate cu prevederile art.l29 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.h), coroborat cu prevederile
art.139 alin.(l) qi alin.(3) lit. a) din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modificirile qi
completlrile ulterioare;
in temeiul afi.lg6 alin.(l) lit.a) din Ordonanta de Urgen![ a Guvernului cu nr.
93.07.201e,
privind Codul Adminishativ, cu modific6rile qi completirile ulterioare
Adoptii prezenta

HOTARARE:
Art 1 - (l)

incepdnd cu luna Iunie 2022, se aprobd acordarea drepturilor de
brii
Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgen!6 de la nivelul comunei Pdngirafi,
cu
Hotdr6rea Guvernului w.157912005, dupd cum urmeaz6 :
O indemnizafie pentru instruire periodicE, concursuri, alarmdri, aplica}ii, etc., in cuantum
de 25,00lei /ortr, pentru fiecare membru voluntar din cadrul SVSU P6ng6rati;
O indemniza{ie pentru fiecare intervenfie, in cuantum de 55100 lei/ori pentru fiecaxe
membru voluntar din cadrul SVSU P6ngdrafi;

{.

A

(2) Primarul comunei Pdng5rafi, judeful Neam{, va asigura qi celelalte drepturi (asigurdri
medicale, echipamente de protecfie, control medical anual, etc.) membrilor voluntari din SVSU Pdngdrafi,
ata ctrm sunt prevEzute in art.l din Hot5rfuea Guvernului RomSniei w. 1579/2005 pentru aprobarea

Statutului personalului voluntar din serviciile de urgen![voluntare.

(3) Cheltuielile cu plata indemniza[iilor de mai sus se va face din bugetul local al comunei
judeful
Pdngirafi,
Neam{, din sumele alocate la capitolul special cu ace'astd destinafie;
(4) Cuantumul indemnizaliilor lunare acordate fiectrrui voluntar din cadrul SVSU Pdngdrali va
fi stabilit hbazapontajelor ?ntocmite de cdte $eful SVSU sau tnlocuitorul acestuia pe timpul concediilor
legale.

Art.z

-

Art.3

'

fi

Prezenta hotjlrfue poate
contestatl in conformitate cu prevederile
Contenciosului Administoativ, cu modificdrile qi. complettrrile ulterioare.

Legii

rtr.55412004 a

Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotdrdri autoritalilor qi
institutiilor publice interesate, precum gi aducerea la cunoqtinld publici prin afiqaj.

"ffry
Secretar general al

Nr.45
Din22lunie 2022
Hotiirdrea a fost adoptatil in gedinfa Ordinard a Consiliului local al comunei PingErafi cu un numdr de: L5
qi 0 voturi impotrivi din totalul de 15 consilieri prezenfi .

voturi pentru , 0 ab{ineri
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