
           R O M Â N I A 

             Judeţul Alba 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

      CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA NR. 17 

privind aprobarea pentru anul 2014,  a drepturilor personalului Serviciului Voluntar 

 pentru Situaţii de Urgenţă prevăzut in anexa  

 

         CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data 

de 30.01.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 97/24.01.2014 de către primarul 

oraşului Ocna Mureş. 

          Având în vedere referatul  nr.1121/28.01.2014 al Serviciului voluntar pentru situaţii de 

urgenţă şi raportul nr 1072 din 28.01.2014 al Serviciului venituri ale bugetului local, taxe şi 

impozite locale, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local  coroborat cu prevederile 

cuprinse in Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal, OMAI 718/30.05.2005 pentru aprobarea 

Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru 

situaţii de urgenţă, modificat şi completat cu OMAI nr 195/2007, OUGR nr 21/15.04.2014, privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, HGR nr 1579/08.12.2005 privind 

aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, , HCLOM nr. 

182/31.10.2005 privind constituirea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul 

oraşului Ocna Mureş, HCLOM nr 99/21.07.2006 privind aprobarea Contractului de voluntariat 

pentru  situaţii de Urgenţă, completată cu HCLOM nr .66 /28.05.2009, HCLOM nr.60/09.04.2013 

privind modificarea Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a oraşului Ocna 

Mureş şi a tabelului nominal cu membrii incadraţi în acest serviciu.    

            În temeiul art. 36 alin 6  litera a p-ctul 8, art.45 şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

           Art. 1:  (1) Se aprobă acordarea, pentru anul 2014, a drepturilor personalului Serviciului 

Voluntar  pentru Situaţii de Urgenţă prevăzut in anexa la prezenta,care au încheiat contract de 

voluntariat cu Consiliul local Ocna Mureş. 

         (2) Drepturile acordate conform alineatului precedent constau în scutire totală de impozite şi 

taxe locale aferente gospodăriei proprii (apartament sau casă împreună cu terenul aferent)  precum  

şi pentru un singur autovehicul proprietate  a beneficiarului.. 
  

           Art. 2: Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste 

primarul orasului Ocna Mures, jur. Vinţeler Silviu . 
 

  Se comunica la: 

 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 

 -Primarul orasului Ocna Mures,  

-Serviciul   urbanism, tehnic, investiţii, constructii; 

Ocna Mureş, 30.01.2014 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

PROF. MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                    SECRETAR ORAS 

                                                                                                                JR. NICOARĂ FLORINEL 

 

 

 
 

 
PSN/PSN.Ex.7.Anexe:0.                                            Notă: consilieri în funcţie:17  prezenţi: 17; voturi pentru:  17.       


