
RO MA NIA
JUDETULCARAS. SEVERIN

CONSILruL LOCAL AI, COMUNEI OBREJA

PRoTECT DE uorAnAnn
privind compensa.re in bani pentru anul 2017 a membrilLor Echipei
Interven{ie Incendii din cadrul Senviciului Voluntar pentrrr Situafii
de Urgenfi al conrunei Obreja

Consilirrl local al comunei Obreja intrunit in gedinfa ordinar[ din data de 27.02.2017;
Yilzdnd Proiectul de hotir6re privind compensarea iin bani pentru anul 2017 a mernbrilor Echipei
Interverrfie Incendii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa{ii de Urgenli al comuLnei Obreja;
Yilzdnd raportul de specialitate intocmit de $eful Serviciului Voluntar pentru Situa,tiLi de Urgenfi al
comunei Obreja la acest proiect de hotirdre;
Ylzdnd avizul Comisiei 3-Comisia juridicd gi de disoiplind, protec{ie a mediului, munc[ qi protecfie
social[, tineret gi sport din cadrul Consiliului Local Otrreja;
AvAnd in vedere prevederile urt. 17, 19 qi 2T,literele a, b gi d din Legea nr. 48i712004 privind
Protecfia Civild, republicat[, cu completirile qi modificdrile ulterioare;
Jindnd cont de prevederile u1'.7,litera q din H(3. NR.1579/2005 privind aprobarea Statrutului

personalului voluntar din structurile de urgen,ti voluntare ;

Jindnd cont gi de prevederile art. I din HG nr.ll20l'7;
In teme,iul art.36, alin. (6), litera a), punctul 8 qi aft. 45 alin. (l) din Legea nr. 2!.1512001 pr:ivind
Administralia Publici Local6, republicatS, cu modificiirile 9i completdrile ulterioare,

HOTARA$TE

Art. l. Se aprobd compensarea in bani pentru anul 2017 a membrilor Ectripei Interven{ii
tncendii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situafii de Urgenli al comunei Obrejra, prevlzufi din
anexa nr. l, care face parte integ,rantd din prezenta hotdr6re.

A:rt.2. Compensa{ia in bani consti in acordarea a citte 50 de lei pentru fiecare participare la
stingerera incendiilor sau ori de <;Ate ori este nevoie la ,crice situa{ie de urgen{i care ap;are in sectorul de

competrln!6.
Art. 3. Compensalia so va pldti intr-o singurii trang[, in luna Decembrie 201fl.
lrrt. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se incredinfeazd primarul comunei

Obreja, Peia Ion, gi contabilul Prrimdriei Obreja, Briceag Naia Aliontina.
Art. 5. Prezentahotir6re intrd in vigoare gi s,e comunicd potrivit prevederilol art.4S, alirn. (2),

afi.49, alin. (1), art. 115, alin. (3 );i ale art.ll7,lit. (e) din Legea nr.2l5l200l privirrd adminir;trafia
publicl local6, cu modificlrile gi completdrile ulterioare:

- Instituliei Prefectului Carag-Severin
- Primarului comunei Olbreja
- contabilului Prim[riei Obreja
- $efului S.V.S.U. al co,munei Obreja
- Ceti{enilor comunei Obreja prin afi;are la sediul gi pe site-ul Primdriei Obreja.

Inifiator,
Primarrul comunei Obreja - P



ROIVIANIA
JUf,,ETUL CARA$-SEVERIN
COIWI.TNA OBREJA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTTVE
la proiectul de lhotirire privind compensarea in bani pentru anul
2017 a membrilor Echipei Interven{ie Incendii din cadrrnl Serviciului
Voluntar pentru Situafii de Urgenfl al comunei Obreja

Avdnd in vedere c[ in conformitate cu ar:t. 19 din Legea 48112004 privind Prroteclia

civil6, c6t qi art. 7, litera q din HG 157912005 pentru aprobarea Staturrului personalului

vohurtar din serviciile de urgenld voluntare, membrii Echipei Intervenfii Irrcendii din cadrul

Senriciului Voluntar pentnr Situalii de Urgenld al comunei Obreja au dreptul la compensalii in

bani pentru timpul eiectiv de lucru prestat la intervenlii gi la celelalte activitdli prevEizute in

programul serviciului de urgenla uoluot*, propun spre dezbatere qi adoptare Proiectul de

ilotiilat. privind 
"o-p.rrr*.a 

in bani pentnr anul 2017 a membrilor EcJlripei Int<rvenfle

lncgndii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgen!6 al comunei Obreja



ROMANIA
JUDETUL CARA$.SE\/ERIN
COMUNA OBREJA

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotlr6re privind compensarea in bani pentru anul
2017 a membrilor Echipei Intervenfie Incendii din cadrul Serviciului
voluntar pent.u Situa{ii de urgenfi al comunei obreja

Avlind in vedere expuner(ea de motive a primarului comunei Obreja la proiectul de hotdrdre
prir,'ind compensarea in bani pentru arn;/^ 2017 a membrilor Echipei Int-rvenfie Incendii din
cadrrul Serviciului Voluntan pentru Situafii de urgenfd al comunei obreja,
V6z:6nd necesitatea acorddrii unor compensafii in bani membrilor din seruiciul voluntar de
urgenfi, , conform art. 19 din Legea 48112004 privind Proteclia civiJlEr, republicatd, cu
modificdrile gi completdril e ulterioare,

liniind cont gi de prevederile HG 157912005 pentru aprobarea Statulului personalului
voluntar din structurile de, urgenlI voluntare, unde , la art. 7,literuq este stipulat cil aceastd
cornpensafie in bani se st.abile;te qi se achitd de cdtre consiliul local in r;ubordinea caruia
funofioneazd serviciul de urgenl6 voluntar,
ConLsider necesard qi legald adoptarea Proiectului de hotdrdre privind compensarear in bani
penltru anul2017 a memlrrilor Echipei Intervenfie Incendii din cadrul Serviciului ry'oluntar
pen1lru Situafii de UrgenfEl al comunei Obreja, si-l trimit spre dezbatere gi adoptare de cdtre
conr;ilierii din cadrul Consiliului Local Obreia.

$ef S.V.S.U Obreja


