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HOTĂRÂREA Nr. 6
din 08.01.2009
privind aprobarea indemnizaţiilor personalului voluntar din cadrul Serviciului
Public voluntar pentru situaţii de urgenţă pe anul fiscal 2009
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 08.01.2009,
Având în vedere :
 expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.40/2009
 referatul SPVSU Nădlac nr. 13377/2008
 Prevederile art.36, art.40 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor
 Prevederile art.36 alin 6 punctul 8 din L.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economicofinanciare, 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 socialculturale, 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 aprobă indemnizaţiile personalului voluntar din cadrul Serviciului Public
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul fiscal 2009, după cum urmează:
i. Pentru specialist prevenire: 5,80 lei/oră , raportat la salariul de 35,33
lei/oră pentru şofer (907)/2008 şi o creştere de salar cu 10%;
ii. Pentru Şef formaţie intervenţie 7,25 lei/oră, calculat la 5,80 lei/oră şi spor
de conducere de 25%;
iii. Şef grupă 4,60 lei/oră, calculat la un salar de 3,70/oră şi un spor de
25%;
iv. Servant şi membru 3,70 lei/oră, raportat la salariul 3,36 lei/oră pentru
pompier (572)/2008 şi o creştere de 10%;
v. Pentru activităţile de intervenţii în caz de incendiu sau alte calamităţi,
cuantumul orar al indemnizaţiei personalului voluntar se majorează cu un
spor de 100% pentru fiecare funcţie funcţie
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01. ianuarie
2009.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :
 primarului oraşului Nădlac;
 Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac
 Compartimentului contabilitatecasierie
 Compartimentului resurse umane
 Instituţiei Prefectului  judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Preşedinte de şedinţă
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