
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
       T I R E A M 
 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.10/2020 
 Privind stabilirea indemnizațiilor personalului voluntar, pentru timpul efectiv de lucru prestat 

la intervenţie  şi la celelalte activitaţi  prevazute în Planul de Pregătire în domeniul  Situațiilor 

de Urgență al comuneiTiream 
 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.02.2020;  
           Având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.391/11.02.2020, iniţiat în 

baza referatului de aprobare a primarului comunei Tiream , înregistrat sub nr. 364/10.02.2020, 
însoţit de raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.392/12.02.2020 şi de avizele 
comisiilor de specialitate nr.1,.2 şi nr.3 din cadrul Consiliului local al comunei Tiream,                          
  În conformitate cu:prevederile art. 7 lit. ”q” din Hotararea Guvernului nr. 1579/2005 pentru 
aprobarea Statutului personalului  voluntar din serviciile de urgent  voluntare; prevederile art. 40 
din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva  incendiilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

În temeiul  prevederilor art. 129,alin. (2) lit. d), alin. (7) lit.h), art. 139,alin.(3), lit.a) și art. 
196,alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind  Codul  administrativ, modificată; 

 

                                           H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.1.- (1)Se aprobă  compensarea în  bani, cu titlu de indemnizație, a timpului efectiv de 

lucru prestat la interveneţii şi la celelalte activitaţi prevazute în Planul de Pregătire în domeniul 
Situațiilor de Urgență al comuneiTiream, următoarelor categorii de personal: 
          a)Personalului voluntar: 25 lei/ora în baza raportului la intervenție, care stabileste durata de 
lucru. 
        (2) D-nul Chioreanu Gheorghe ,încalitate de Șef S.V.S.U. Tiream, va întocmi foaia de 
pontaj cu orele efectiv prestate de  voluntari, care  va fi aprobata de primarul comunei Tiream, în 
calitate de președinte C.L.S.U. Tiream. 

Art.2.-  Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei Tiream, prin 
compartimentul de resort, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comuneiTiream. 

Art.3.- Prezenta se comunică pringrija secretarului greneral ,Primarului comunei Tiream, 

Instituţiei  Prefectului – Judeţului Satu Mare, Compartimentului pentru situaţii de urgenţă , se 

publică în Monitorul  Oficial Local  site-ul :www.tiream.ro, Cetăţeni, prinafişare la avizierul 

Primăriei. 

Tiream, la 20 februarie  2020 
 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
                   Consilier local : Lieb  BEATA                            Secretar general UAT Tiream: 
                                                                                                        jr. Maria Grigoraş 
 
Red.Tehn.G.M. 
6.Exemplare originale 

Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.139,alin.(3) ,lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrative, modificată; 

Total consilieri în funcţie                 11                        Voturi pentru                   10 
Nr. total consilierilor prezenţi          11                         Voturi împotrivă            nu sunt 
Nr. total al consilierilor absenţi        0                          Abţineri                         1 abținere 
Nr. total al consilierilor care au participat la dezbateri şi la vot   11 

 


