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CONSILIUL LOCAL AL COMuNEI CRISTIAN

HOTARAREA NR.64/2018
privind acordarea de compensatilin bani a lnembri10r Serviciului VOluntar pentru Situatii de

Urgenta Cristian pentru tilnpul efectiv de lucru prestat la interventH si alte activitati prevazute

in prograrnul serviciului

Consiliul Local al Comunei Cristian, judeful Sibiu intrunit in sedinta ordinara la d,ata de 06
noiembrie 2018;

Av6nd in vedere Expunerea de motive a Primarului Comunei Cristian, in calitate de iniliator al
proiectului de hotSrdre, inregistratd sub nr. 9938131.10.2018;

Avizul favorabil al Comisiei pentru agricultura, activitati economico- financiare,
teritoriului si urbanism;

- Raportul de specialitate,intocmit de Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
Cristian, inregistrat sub nr. 9973/31. 1 0.201 8;

- Regulamentulde Organizare si functionare al SVSU Cristian aprobatprin HCL nr.2312010;
-Prevederile aft.7 din H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar;
- Prevederile art. 40 alin. I din Legea nr.30712006 privind apararea impotriva incendiilor cu

modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 12 alin.l lit. d din O.G nr.6011997 privind apararea impotriva incendiilor;
- Prevederile Ordinului MAI nr. 9612016 pentru aprobarea criteriilor de performanta privind

structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta;
in temeiul art.36 al.2lit. a si alin. 3 lit. b, art. ale art.45 alin.l si art.ll5 alin.l lit. a din

Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale republicatb.cu modificarile si completarile
ulterioare,

HOTANASTN:

Art. 1. Se aprob[ indemnizatiile pompierilor civili pentru interventii in situatii de urgenta,
aplicatii si concursuri profesionale practice pentru fiecare membru participant dupa cum urmeaza:

-Sef FISPA -30 lei/ora
-Sef grupa -25leilora
-Sofer autospecial a - 25 lei/ora
-Servanti, membrii echipelor specializate - 25 lei/ora
Art.2. Se aproba acordarea unei cote de lemn de foc de 3 mc si a unei cote lemn de constructie

de 5 mc, contra cost, pentru orele de pregatire, conform programului de pregatire anuala aprobat de
IGSU Sibiu. e

Art. 3. Pentru 3 absente nemotivate la sedintele de pregatire membrii SVSU Cristian isi pierd
toate drepturile prevazute la art.l si 2 pe anul in curs.

Art.4.Incepand cu data intrarii in vigoare aprezentei, se abroga prevederile HCL nr. 47l21lg.
Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza Primarul comunei si

Serviciul Voluntar pentru situatii de Urgenta Cristian.
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