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HOTARARE
Nr. 66 din 31 iulie2014
privind acordarea unor drepturi personalului din
Serviciul Voluntar pentru Situalii de Urgenti
Consiiiul Local al comunei Doljegti, jude-tul Neam!,
Avdnd in vedere prevederile Hotdrdrii Guvernului Rom6niei nr' 1579/2005 pentru
aprobarea Statutului personalului voLuntar din seNiciile de ulgentd voluntare,
Viz6nd referatul de specialitate inregistnt cu ff.5888 drn 29 07 2014.
Lu6nd act de avizul de specialitate,
in temeiul dispoziliilor ad.7 din H.G. nr.1 579/2005 pentru aprobarea Statutului
personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, coroborate cu dispoziliile

ulin.t din Legea nr.2l5l200l privind administralia puhlicn locali" cu
modificirile gi completdrile ulterioare, cu Legea nr' 307/2006 privind apirarea
u,t.+S,

impotriva incendiilor

HOTAR.[$TE:
1. Aprobi asigurarea Ei acordarea unor drepturi prevdlzute de Hotirdrea
Grr"rr]LiRominiei nr. 1579/2005 personalului voluntar din Serviciul Voiuntar pentru
de Urgenla. dupa sgm Lu-msaz5:
Silua!ii
'
1. Compensalii 1n valoare de 2,5 RON/ord pentuu timpul efectiv de lucru prestat
ta inteNenlii, la activitdtile de instmire qi la concursuri;
2. Asigurarea impotriva riscurilor de accident, boala prolesionali ori deces
proiuse in timpul sau din cauza indeplinirii alribuliilor ce le revin pe timpul
intervenliilor;
3. Rambursarea cheltuielilor efectuate pentru combustibilul consumat in cazul ir.r
care aceltia se deplaseazA la interventie cu autovehiculele propdetate

Aft.

personald;

4. iiiberarea cetihcalului nominal

care sd ateste calitatea de voluntar

in serviciul

de urgenld;

5. Control medical anual, asigurat grahrit;
6. Echipament cle proteclie asigurat gratuit' care

si fie foiosit numai la

intervenlie, exercilii Ei affrenamente:
7. Despdgubirea corespunzatoare in cazul in care, pe timpul intervenliei' i s-a
degradat imbrdcimintea ori alte bunuri personale;
8. Aslgurarea hranei gratuite, in echivament de cel pulin 2 000 calorii/zi' in cazul
operaliunilor de Peste '1 ore;

9. Scutirea de la plata chiriei pentru sala de festivitef la organizarea unor
festiviEti: casitoria voluntarului

sau botezul

copiilor;

primarul comunei,
in cailiie de priqedinte al C6mitetului Local pentru Situalii de UrgenJA qi $eful
Serviciului Voluntar penhu Situalii de Urgenld .

Art.2.

{4!}

Se imputerniceqte, cu aducerea la indeplinirea prezentei,

Secretarul comunei va asigura comunicarea prezer:tLei compartimentelor

inieresate.

Contrasemneazi,
Secretar,

COJOCARUMIHAELA

