
                                     JUDEȚUL BIHOR
                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  CHIȘLAZ

                                                                       
                                                                               
                                                                      H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea contractului de voluntariat care se va încheia între membrii Serviciului public
voluntar pentru situații de urgență și  comuna Chișlaz,ca beneficiară a voluntariatului

                             Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de voluntariat
ce  se  va  încheia  între  membrii  Serviciului  voluntar  pentru  situații  de  urgență  și   comuna
Chișlaz,ca beneficiară a voluntariatului,
                             Având în vedere  referatul de aprobare înregistrat la nr.66 din 8 ianuarie 2020
al primarului comunei;
                            Văzând raportul compartimentului de resort nr.67 din 8 ianuarie 2020 și
raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local;
                            Ținând seama de:
                               -prevederile art. 4 -5 și ale art.7-11 din Statutul personalului voluntar din
situațiile de urgență voluntare,aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1579/2005,cu modificările
și completările ulterioare;
                               -art.17 din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă,republicată;
                               -art.13 lit.f)  din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor,republicată;
                            În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.h),art.139
alin.(1)  și  ale  art.196  alin.(1)  lit.a)  din  Ordonanța  de  urgență  nr.57/2019  privind  Codul
administrativ,
                            Consiliul local al comunei Chișlaz,cu 13 voturi “pentru „

                                                                  H O T Ă R Ă Ș T E : 

                           Art.1.- Se aprobă Contractul de voluntariat ce se va încheia între membrii
Serviciului  public  voluntar  pentru  situații  de  urgență  din  comuna  Chișlaz  și   comuna
Chișlaz,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                           Art.2.- Se aprobă scutirea membrilor Serviciului voluntar pentru situații de
urgență de la plata taxei pentru paza comunală.
                           Art.3.- Membrilor Serviciului voluntar pentru situații de urgență li se  aprobă
acordarea unei  compensații în bani în sumă de 150 lei pentru timpul efectiv de lucru  prestat la
fiecare intervenție.    
                           Art.4.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredințează
primarul comunei și compartimentul finanțe,contabilitate și administrativ.
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