R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I V A M A B U Z Ă U L U I
STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 96 din 30.09.2021

-

privind aprobarea componenței SVSU Vama Buzăului, a contractului de voluntariat și a cuantumului
orar al compensației acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții

Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară la data de 30.09.2021;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul de aprobare al
acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Vama Buzăului și văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3;
Având în vedere prevederile:
 art. 2, alin. (l), art. 120, alin. (1) si art.121, alin (1) și alin. (2) din Constituția Romaniei;
 art. 4, pct. 11 si art.13 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Starbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 art. 7, alin. (2) din Codul civil al Romaniei, adoptat prin Legea nr.287/2009, republicat cu
modificarile si completarile ulterioare;
 art. 7, alin. (l) din Ordonanta Guvemului României nr. 88 din 30 august 2001 privind înființarea,
organizarea si funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 Legii nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și
completarile ulterioare;
 Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 O.M.A.I. nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind
constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de
urgență;
 O.M.A.I. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfașurare
și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de serviciile voluntare și
private pentru situații de urgență;
 Hotărârii nr. 1579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din
serviciile de urgență voluntare, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,d”, alin.(4), lit. ,,a” și alin. (7), lit. ,,h” din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) şi alin. (3) și art. 196, alin.(1), lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se aprobă componența Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgentă al Comunei Vama
Buzăului, județul Brașov, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Componența Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgentă al Comunei Vama Buzăului,
județul Brașov va putea fi modificată și completată de Primarul comunei Vama Buzăului prin dispoziție, ori de
câte ori este necesar acest lucru.
Art.2: Se aproba Contractul de voluntariat pentru personalul Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență al Comunei Vama Buzăului, judetul Brașov, potrivit Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.3: (1) Se aprobă acordarea drepturilor de care beneficiază membrii Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență al Comunei Vama Buzăului, judetul Brașov, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului României nr. 1579/2005, după cum urmează:
a) O indemnizație pentru instruire periodică, concursuri, alarmări, aplicații, etc., în sumă de 15,00
lei/oră pentru fiecare membru SVSU,
b) O indernnizatie pentru fiecare interventie, în sumă de 30,00 lei/oră pentru fiecare membru SVSU,
(2) Primăria comunei Vama Buzăului va asigura și celelalte drepturi membrilor voluntari din
cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Vama Buzăului, judetul Brașov, astfel cum
sunt prevăzute în art.7 din Hotărârea Guvernului României nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului
personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare.
(3) Cheltuielile cu plata indemnizației de mai sus se va face din bugetul local al comunei Vama
Buzăului, din sumele alocate în capitolul special cu această destinație.
Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Viceprimarul comunei
Vama Buzăului și Biroul Buget – contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului
Braşov, Viceprimarului comunei Vama Buzăului, Biroului Buget – contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare
creanţe, Patrimoniu şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dragoș COMĂNIȚĂ

- 13 consilieri în funcţie;
- 12 consilieri prezenţi;
- 12 voturi ,,pentru”.

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

