ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.15
privind aprobarea pentru anul 2016, a drepturilor voluntarilor pe bază de contract de voluntariat
încheiate cu Consiliul local Ocna Mureş

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 28.01.2016, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 55/18.01.2016 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.
Având în vedere: referatul nr.738 / 18.01.2016 al Serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă şi raportul nr.1129 din 25.01.2016 al Serviciului venituri ale bugetului local, taxe şi
impozite locale, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local coroborate cu
prevederile cuprinse în Legea nr.227/2015 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 din
09.04.2013 privind modificarea Organigramei Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă a
oraşului Ocna Mureş şi a tabelului nominal cu membri încadraţi în acest serviciu.
În temeiul art.36 alin (6) litera a) p-ctul 8, art.45, p-ctul 1 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Drepturile de care beneficiază personalul voluntar din cadrul Serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă Ocna Mureş pentru anul 2016, sunt cele prevăzute la secţiunea J,
punctul 1, subpunctul 1.1, lit.e) din Contractul de voluntariat aprobat prin HCLOM
nr.99/21.07.2006 , aşa cum a fost modificat prin art.2 al HCLOM nr.66/28.05.2009.
Art.2: Tabelul nominal cu beneficiarii drepturilor prevăzute la art.1, este cuprins în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu .
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Se comunică la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mureş,
-Serviciul venituri ale bugetului local, taxe şi impozite locale;
-Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă;
Ocna Mureş, 28.01.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DR.ING.OLTEAN-DAN GLIGOR

RED:GMA/GMA
EXPL.6; ANEXE.1;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
PANDOR NICUŞOR

Notă: consilieri în funcţie:17 prezenţă: 16; voturi pentru: 16 .
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