
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 15 

privind stabilirea cuantumului unor indemnizații acordate membrilor  

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Răducăneni.  

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de              

29 ianuarie 2016; 

 Având în vedere: 

- Referatul, înregistrat sub numărul 44/RG/2016, al Şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

Răducăneni, domnul Luca Ionuț Bogdan, prin care se propune stabilirea cuantumului unor indemnizații 

pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, respectiv indemnizația pentru intervenție 

la incendiu, pregătire profesională și participare la concursuri, precum și indemnizația pentru activitatea de 

control și prevenție efectuată la gospodăriile populației; 

- Proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 44/RG/2016 al primarului comunei; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 538/RG/2016 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 

şi Raportul compartimentului din cadrul aparatului propriu, înregistrat sub nr. 474/RG/2016; 

          În conformitate cu prevederile: 

- art. 13, lit. b) și lit. f) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 7, alin. (1), lit. q) din Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005 pentru aprobarea statutului personalului 

voluntar din serviciile de urgență voluntare; 

- art. 36, alin. (2), lit. d) și alin. (6), lit. a), pct. 8 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

                 ARTICOL  UNIC 

    

(1) Începând cu data de 01.02.2016, se stabilesc și se acordă următoarele indemnizații membrilor 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Răducăneni: 

a) indemnizația pentru intervenție la incendiu, pregătire profesională și participare la concursuri, în 

cuantum de 24 lei/oră brut; 

b) indemnizația pentru activitatea de control și prevenție efectuată la gospodăriile populației, în cuantum 

de 11,9 lei/oră brut. 

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 3 din Hotărârea nr. 48/31.10.2012 a 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea unor reglementări privind organizarea și 

funcționarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Răducăneni, se abrogă. 

(3)  Primarul va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Serviciului Voluntar pentru Situaţii 

de Urgenţă, Compartimentului Contabilitate, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru 

controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi 29 ianuarie 2016.  

                                 PREŞEDINTE DE ŞEDNŢĂ,    

                               Consilier local, 

 

                                  RADU ION                                                                             
                                                                                                                                                         Contrasemnează  

                                                                                                                                                        Secretar comună 

 

                                                                                                                                                         Bumbaru Cătălin 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul tuturor celor 15 consilieri locali în funcție ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.  


