
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea cuantumului compensaţiilor în bani care se vor acorda
voluntarilordinServiciulVoluntarpcntruSituaţiideUrgenţăalMunicipiuluiSebeş,penti.u
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timpul efectiv de lucru şi încetarea valabilităţii H.C.L. nr.141/2021

ConsiliulLocalalMunicipiuluiSebeş.judeţulAlba;
Întrunitînşedinţaordinarădindamde25.11.2021,ora13,00;
Luândîndezbatereproiectuldehotărâreprivindaprobareacuantumuluicompensaţiilorîn

bani   care   se   vor   acorda   voluntarilor   din   Serviciul   Voluntar  pentm   Situaw   de   Urgenq   al
MunicipiuluiSebeş,pentmtimpulefectivdelucmşiîncetareavalabilităHH.C.L.nr141/2021;

Având  în  vedere   HCL  141/2021    privind  aprobarea  cuantumului  compensaţiilor în  bani
care  se  vor  acorda  voluntarilor  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  al  Municipiului
Sebeş pentru timpul efectiv de lucru;

VăzândRegulamentuldeOrganizareşiFuncţionareşimodelulContractuluideVoluntariat
aleServiciuluiVoluntarpentmSituaţiideUrgenţăalMunicipiuluiSebeş,aprobatprinHotărârea
de Consiliu Local nr. 309/ 2019;

Având în vedere:
-Referatuldeaprobarenr.82194/04.11.2021aliniţiatoruluilaproiectuldehotărâre;
-raportul  de  specialitate  nr.81756/03J 12021  al  Serviciului  Voluntar pentru  Situţri  de  Urgenţă

Sebeş   şi  raportul  de  specialitate  nr 82252/375/15  n  2021   al   Serviciului  Cheltuie[i  şi  Resurse
UmanedincadrulaparatuluidespecialitatealPrimaruluiMunicipiuluiSebeş;

Având   avizul   nr.800/202l   al   Comisiei   de   studii   prognoze   economico-sociale,   buget,
finanţedincadrulConsiliuluiLocalalMunicipiuluiSebeş;

AvândînvedereHCL141/2021privindaprobareacuantumuluicompensaţiilorînbanicare
se  vor  acorda  voluntarilor  Serviciului  Voluntar pent"  Situaţii  de  Urgenq al  Municipiului  Sebeş

pentru timpul efectiv de lucru;
Văzând prevederib Ordinului Ministrului Administraţ"  şi  lntemelor nr   75m D privind

aprobarea   Criteriilor  de  performanţă,   structua   organizatorică   şi   dotarea   serviciilor   voluntare

pentru   situaţii   de   urgenţă   cu   modificările   şi   completări]e   ulterioare,   a   OG   88/2001   privind
înfiinţarea,  organizarea  şi  fiincţionarea  serviciilor  pub]ice  comunitare  pentm  situaw  de  urgenţă
aprobată   cu   modificări   şi   completări   prin   Legea   363/2002,   cu   modificărik   şi   completările
ulterioare,precumşiprevederileHG1491/2004pentmaprobareaRegulamentuluicadmprivind
structura  organizatorică,  atribuţiile,  fimcţionarea  şi  dotarea  centrelor  operative  pentm  situaţn  de
ur8enţă;

Având  în  vedere  prevederile   aft    7,   1it.   q)   din  HG   nr    1579/  2005   pentru  aprobarea
Statutuluipersonaluluivoluntardinserviciiledeurgenţăvoluntare;

Având  în  vedere  prevederile  HG  nr.   1071/2021,  din  4  octombrie  2021  pentru  st@bilirea
salariuluidebazăminimbrutpeţarăgarantatînplată;
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În temeiul  art.129,  alin.  2,  lit d),  coroborat cu art.  129,  alin.  7,lit.  h,  din OUG nr.  57/ 2019

privind Codul Administrativ;
În  baza  aft   139  din  OUG  nr.  57/  2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  şi

comp letări le ulterioare ;

HQTĂRĂŞE
A±Seaprobăcuantumulcompensaţiilorînbanicaresevoracordaîncepândcudatade

01.01.2022,voluntarilordinServiciulVoluntarpentruSituaţtideUrgenţăalMunicipiuluiSebeş,

pentru timpul efectiv de lucru, după cum urmează:
Activităţî de prevenire Şi pregătire
Şef compartiment prevenire ~ 15, 79 lei/oră
Specialist prevenire -15, 591ei/ oră/locuinţă
Activităţi de intervenţie şi pregătire

Şef grupă intervenţie -15, 79 lei/oră
Pompier servant - 15, 69 lei/oră

Şef echipă specializată -15, 79 lei/oră
Specialist din echipa specializată - 15, 59 lei/oră

4±:2Începândcudatade01.01.2022,HCLnr.141/2021îşiînceteazăvalabilitatea.
4±  -  Prezenta  hotărâre  va  fi  dusă  la  îndeplinire  de  către  şefiil  Serviciului  Voluntar

pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş.

Am  -  Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată  de  persoanele  îndreptăţite,  în  termenul  şi  în
condiţiileprevăzutedeLegeanr.554/2004,privindContenciosuladministrativcumodificărileşi
completări le ulteri oare.

Prezenta  hotărâre  va  ri  afişată,  se  va  publica  pe  site-ul  Primăriei  Şi  în  Monitorul
Oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică :

-      Instituţiei prefectului Judeţului Alba;
-      Primarului Municipiului sebeş;
•      Viceprimarului Municipiului sebeş;
-      Arhitectului şef

Serviciului Cheltuieli şi Resurse Umane;
BirouluiContenciosJuridic,Administraţie,TransparenţăDecizionalăşiArhivă
CompartimentuluiRelaţiiPublice,Comunicare,InfomaticăşiMonitorOficialLocal;
Serviciului Voluntar pentru Situaţij de Urgenţă.

Sebeş  1@  25.11.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local, LUPU 0VIDIU CĂTĂLIN

Total consilieri  locali
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