ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL LOCAL BOBOTA

HoTARAREA NR. 43
DrN 31.08.2017
privind aprobarea contractului de voluntariat care se va incheia intre persoanele
voluntare din cadrul Serviciului public voluntar pentru situatii de urgenfi qi Consiliul Local
al comunei Bobota, jude(ul Silaj ca beneficiarul voluntariatului
Consiliul Local al comunei Bobota, judelul Silaj, intrunit in gedinla ordinara din data de
3r.08.20t7:

-

expunerea de motive a primaruluiinregistrata sub nr.6068125.08.2017 ;
raportul de specialitate privind necesitatea aprobdrii contractului de voluntariat care
se va incheia intre persoanele voluntare din cadrul Serviciului public voluntar pentru

situatii de urgenld Ei comuna Bobota, judelul Salaj, ca beneficiarul voluntariatului
inregistrat sub nr. 6069125.08.2017,
- Hotdrdrea Consiliului Local nr. 15 din28.02.2017, Consiliul Local Bobota a aprobat
constituirea Comitetului Local pentru Situalii de Urgenld gi incadrarea personalului
in Serviciul Voluntar pentru Situalii de urgenld (SVSU),
inbaza prevederilor art. I , alin (3) gi art, 7 gi 8 din anexa la HG nr. 157912005 pentru
aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenld voluntare;art. l7 din Legea
48112004 republicatd privind proteclia civild, cu modificarile qi completarile ulterioare coroborate
cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. d), alin. (6), lit. a), pct 8 din Legea 215l2}}Iprivind administraJia
publica locald, cu modificarile gi completlrile ulterioare;
- Raportul de avrzare al comisiilor de specialitate a Consiliului Local Bobota,
in temeiul art.45 alin. (1), ar1. ll5 alin. (1), lit. b). din Legea nr.2l5l200i, privind
administratia publicd locald, cu modificarile gi completarile ulterioare;

HOTARA$rE:

Art.l

aprobd Contractul de voluntariat care se va incheia intre persoanele voluntare din
cadrul serviciului public voluntar pentru situalii de urgenld gi Consiliul Local al Comunei Bobota,
judelul Salaj, ca beneficiarul voluntariatului, conform anexei laprezenta hotdrdre.
Art. 2. Se aprobd compensarea in bani din bugetul local, pentru timpul efectiv de lucru
prestat la intervenlii qi la celelalte activitali prevdzute in programul serviciului de urgentd voluntar
al comunei Bobota, judetul Sdlaj, astfel:
a) Membrii echipei de intervenlie incadrali in serviciul voluntar pentru situalii de urgenld, pentru
intervenlie primesc o indemnizalie in funclie de orele prestate, care nu poate fi mai mica decit
cuantumul orar calculat la valoarea salariului minim pe economie, astfel:
Salariul n-rinim pe economie 1450 lei/168 ore (normf, minimd de muncd):8.63 lei/or6.
b). D-nul Balota Dumitru. in calitate de sel'S.V.S.LJ. Bobota, va intocmii foaia de pontaj cu orele
efectiv prestate de voluntari, care va fi aprobata de primarul comunei. in calitate de preqedinte
C.L.S.U. Bobota.
c) Plata se va face prin caseria instituliei direct cdtre persoanele beneficiare, pe buza actului de
identitate.

Se

Prevederile prezentei hotardri vor fi aduse la indeplinire de primarul comunei
Bobota, de seful S.V.S.U. Bobota Ei de compartimentul contabilitate.

Art. 3.

ART.4. Prezentahotdrdre se aduce la cunogtinfa publica gi se comunicd:
- Institutia Prefectului Judelului Salaj;
- Primarul comunei ;

-

Sef SVSU ;
Dosar gedin!6;
Dosar hotdr6ri.
www.primariabobota.ro
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