ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea modificării art. 6 alin (6) din Regulamentul de organizare și funcționare al SVSU
Macea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Macea nr. 87/26 10 2010
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de 31.10.2017.
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre nr. 11410/25 10 2017;
- Raportul de specialitate al șefului SVSU Macea nr. 1411/25 10 2017;
- prevederile art. 7 lit. ”q” din Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005, pentru aprobarea Statutului
personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare;
- prevederile art. 40 din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. ”a” pct.8 din Legea nr. 215/2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. - Se aprobă modificarea art. 6 alin (6) din Regulamentul de organizare și funcționare al SVSU
Macea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Macea nr. 87/26 10 2010, care va avea următorul
conţinut:
”Pompierii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Consiliului local Macea,
pe lângă drepturile de care se bucură potrivit prevederilor legale în vigoare, beneficiază de
următoarele drepturi şi facilităţi:
a) Compensaţii în bani pentru timpul efectiv de lucru la activităţile de pregătire şi prevenire
prevăzute in programul serviciului.
Cuantumurile orare ale compensaţiei se stabilesc astfel:
- Pentru activitățile de pregătire și prevenire prevăzute in programul serviciului: 25 lei/oră. Prin
activități prevăzute în programul servicului se înțeleg activitățile desfășurate în scopul pregătirii
și instruirii personalului serviciului, participarea acestora la exerciții practice și la alte activități
de natură să asigure ținerea sub control a unor riscuri din domeniul situațiilor de urgență;
- Pentru activităţile de intervenţii cuantumul orar al compnesației este de 50 lei/oră. Prin
intervenţie se înţelege participarea la stingerea incendiilor, acţionarea în caz de calamităţi
naturale sau alte situaţii de forţă majoră produse la un moment dat şi care impun acţionarea în
regim de urgenţă în vederea restabilirii condiţiilor normale şi asigurării siguranţei locuitorilor
comunei Macea și ai celor pentru care forurile superioare au dispus acest lucru.”
b) Echipei participante la concursurile de specialitate i se acordă premii în bani astfel: pentru
obţinerea locului I – 200 lei; pentru obţinerea locului II – 150 lei; pentru obţinerea locului III – 100
lei;

c) Scutirea de la plata taxei speciale pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a
SVSU Macea.”
Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Macea. Hotărârea se
comunică cu: Instituţia Prefectului - judeţul Arad și Primarul comunei Macea.
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