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CONSILruL LOCAL AL COMUNEI OIBREJA

norAnAnn
privind compensarea in bani pentru anul 2017 a membrilor
Interven{ie Incendii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Si
de Urgen[il al comunei Obreja

ipe I

ltii

Consiliul local al comunei Obreja intrunit in gedinla ordinard din data de 27 .02.20171'
Ydzitnd Proiectul de hot[rdre privind compensarea in bani pentru anul 2017 a membrilor
lntervenfie Incendii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgen!6 al comunei
Ydzdnd raportul de specialitate intocmit de $eful Serviciului Voluntar pentru Situafii de U
comunei Obreja la acest proiect de hot[rdre;
Ydzdnd avizul Comisiei 3-Comisia juridicd gi de disciplini, protec{ie a mediului, muncd
social6, tineret gi sport din cadrul Consiliului Local Obreja;
AvAnd in vedere prevederile art. 17, 19 qi 2T,literele a, b gi d dLin Legea nr. 48112
Protecfia Civil[, republicati, cu completirile gi modificdrile ulterioare:;
JinAnd cont de prevederile art. T,litera q din HG. NR.l579l200:5 privind aprobarea
personalului voluntar din structurile de urgenli voluntare ;
Jindnd cont gi de prevederile art. I din HG nr.112017:,
In temeiul art.36, alin. (6), litera a), punctul 8 gi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 2151200 privind
Administrafia Publicd Local6, republicatd, cu modificirile gi completiirjile ulterioare,

HoTARA$rE

Art. 1. Se aprobd compensarea in bani pentru antl 2017 a membrilor Echipei
Incendii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situafii de Urgenli al comunei Obreja, pre
anexa nr. l, care face parte integrantd din prezenta hotiirAre.
Art.2. Compensalia in bani constd in acordanea a cdte 50 de lei pentru fiecare
stingerea incendiilor sau ori de cdte ori este nevoie la orice situafie de urgenfi care apare

ipare la
torul de

competenfd.

pliti intr-o singuri trangd, in luna Decembrie 2017.
Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotir6ri se incredinfeazd primarul

Art. 3. Compensafia

se va

Obreja, Peia Ion, gi contabilul Primdriei Obreja, Briceag Naia Aliontina.
Art. 5. Prezenta hotdr6re intrd in vigoare qi se comunici potri.vit prevederilor art.48, alin. (2),

art.49, alin. (l), art. 115, alin. (3 )gi ale art.ll7,lit. (,0) din Legea nr.2l5l200l privind
publici local[, cu modificirile gi completdrile ulterioare:
- Institutiei Prefectului Caraq-Severin
- Primarului comunei Obreja
- contabilului Primdriei Obreja
- $efului S.V.S.U. al comunei Obreja
- Cetilenilor comunei Obreja prin afigare la sediul gi pe site-url Primdriei Obreja.
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