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HOTĂRÂREA nr.41
din 15.03.2011
privind aprobarea indemnizaţiilor personalului voluntar din cadrul Serviciului voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă Nădlac pe anul 2011
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15.03.2011,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.1506/2011;
- referatul Serviciului voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac nr.14359/2010 ;
- prevederile art.40 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- prevederile Art.36, alin. 6, pct.8 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de
disciplină,
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie , mediu şi
turism, administraţie publică locală,
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social - culturale, culte, învăţământ, sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
În temeiul Art.45 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se stabileşte cuantumul orar al indemnizaţiilor personalul serviciului voluntar pentru
timpul efectiv de lucru la intervenţii şi la celelalte activităţi, pe anul 2011, după cum urmează:
1. Pentru specialist de prevenire: 10 lei / oră;
2. Pentru şef formaţie de intervenţie: 13 lei/oră;
3. Pentru şef grupă/echipă: 11 lei/ oră;
4. Pentru servant/membru : 10 lei/oră;
Pentru activităţile de intervenţii în caz de incendii sau alte situaţii de urgenţă cuantumul orar al
indemnizaţiei personalului voluntar se majorează cu un spor de 100% pentru fiecare funcţie.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac;
- Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac;
- Compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei;
- Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios AdministrativCompartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.
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