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HO,IAnAnr:,

prrvind acordarea unor drepturi personalului din
serviciut Voluntar pentru Situa{ii de Urgen{i al comunei cHinArsrt, in anul 201g

Consiliul Local al comunei Gherdesti, judelul Neam!,
Avdnd in vedere prevederire Hotdrarii duvernurui Rom6niei nr.1579/2005 pentru

aprobarea statutului personarurui voruntar din serviciile de urgenld voruntare,
Y dzAnd referatul de specialitate inregistrat cu nr. 620 a;n )S.Ol .ZOlA,
LuAnd act de avizul comisiilor de specialitate,
ln temeiul dispozi{iilor ale ad,.7 din H.G. nr 1s79l2oo5 pentru aprobarea statutuluipersonalului voluntar din se-rviciile de urgenld voluntare coroborate cu dispozi{iile art. 45.alin l din Legea nr 215r2oor privind Administratia pubHca rocara, cu modrticdrire gi

comletdrile ulterioare

1. Asigurarea impotriva riscurilor de accident, boald profesionalS ori deces produse
in timpul sau din cauza indeplinirii atribu{iilor ce le revin pe timpul intervenliilor.

2 Eliberarea certificatului nominal care sd ateste calitatea de voluntar in serviciul de
urgenlS.

3 Echipament de protectie asigurat gratuit care sd fie folosit numai la interventje
exerci{ii gt antrenamente.

4. Despdgubirea corespunzatoare in cazul in care, pe timpur interven{iei, is-a
degradat imbrdcdmintea ori alte bunuri personale.

5 scutirea de la plata chiriei pentru sala de festivitdli la organizarea unor
evenimente cdsdtoria voluntarului sau botezul copiilor, comemoriri.

6 Rambursarea cheltuielilor efectuate pentru combustibilul consumat in cazul in
care ace9tia se deplaseazd la interven{ie cu autovehiculul proprietate personald.

7 Compesatii in valoare de 11,40 lei/ord pentru timpul efectiv de lucru prestat la
interventii, la activitd{ile de instruire 9i la concursuri

Art.2. Se imputernicegte, cu aducerea la indeplinirea prezentei, primarul comunet, in
calitate de pregedinte al Comitetului Local pentru Situa{ii de Urgenld gi $eful Serviciului
Voluntar pentru Situalii de Urgenld.

Ad.3 Secretarul comunei va asrgura comunicarea prezentei compartimentelor
interesate

Art. 1 Se aprobd asigurarea
Guvernului Romdniei nr. 157gl2OO5
lrgentd, dupa cum wmeaze.

Nr. 8

Din i 1 ianualie 201 8

HoTARA$rE:

gi acordarea unor drepturi prevezute de Hotdrarea
personalului din Serviciul Voluntar pentru Situalii de
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