ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUI, LOCAL AI, COMLNI:I CIIERATSTI

HOTARARE
privind acordarea unor drepturi personalului din
Serviciul Voluntar pentru Situalii de Urgen!5 al comunei GHERAE9TI, in anul 2019
Consiliul Local al comunei Gherdeqti, judetul Neamt,

VdzAnd expunerea de motive nr.

763121 .01

.2019

9i

referatul

de

specialitate

inregistrat cu nr. 594 din'17.01.2019,
LuAnd act de avizul ccmisiilor de specialitate,
in temeiul dispoziliilor art. 7 din H.G. nr,1579/2005 pentru aprobarea Statutului
personalului voluntar din serviciile de urgenld voluntare, coroborate cu dispozitiile art. 45,
alin.1 din Legea nr. 215t2001 privind Administralia publice locale, cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare;
HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobe asigurarea gi acordarea unor drepturi prevdzute de Hotdrarea
Guvernului RomAniei nr. 1579/2005 personalului dln Serviciul Voluntar pentru Situatii de

I
Urgenld,
-1. dupd cum
Asigurarea impotriva riscurilor de accident, boalS profesionald ori deces produse in
timpul sau din cauza indeplinirii atributiilor ce le revin pe timpul intervenliilor.
2. Eliberarea certificatului nominal care sd ateste calitatea de voluntar in serviciul de
urgente.
3. Echip;ment de proteclie asigurat gratuit, care sd fie folosit numai la intervenlie,
exercilii, concursuri gi antrenamente.
4. Despigubirea corespunzitoare in cazul in care, pe timpul interventiei, is-a degradat
imbrecemintea ori alte bunuri personale.
5. Scutirea de la plata chiriei pentru sala de festivitili la organizarea unor evenimente:
cisitoria voluntarului sau botezul copiilor, comemordri.
6. Rambursarea cheltuielilor efectuate pentru combustibilul consumat in cazul in care
acegtia se deplaseazd la intervenlie cu autovehiculul proprietate personald.
7. Compesalii in valoare de 12,43 lei/ord pentru timpul efectiv de lucru prestat la
intervenlii, la activititile de instruire 9i la concursuri
Art.2. Se imputernicegte, cu aducerea la indeplinirea prezentei, Primarul comunei, in
calitate de pregedinte al iomitetului Local pentru Situatii de Urgenli 9i $eful Serviciului
Voluntar pentru Situalii de Urgenld .
Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei compartimentelor
interesate.
E $EDINTA

urmeaza.

IER

PHIRI]

Nr.
l)in

Contrasentnerzi

6

29 ianuaric 201 9

Adoptata in

lcdi ir din

29 ianuarie 2019 cu un

/l

Secretar. ,m

Pilanceauu Mrrcelu
l2 voturi 'pentru'din totalul de I4 consilieri in tincli0

)

