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Nr.   3185  din  10.08.2016 

  

ANUNT  
             

    In  conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională in administraţia publică, 

ADUCEM LA CUNOSTINTA PUBLICA 

următoarele : 

PROIECTE DE HOTARARE 
privind acordarea  de compensații în bani membrilor S.V.S.U. Oțeleni, pentru timpul 

efectiv de lucru prestat la intervenții și alte activități prevăzute în programul serviciului 

Anexam prezentului anunţ : 
 

                  PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind acordarea  de compensații în bani 

membrilor S.V.S.U. Oțeleni, pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și alte 

activități prevăzute în programul serviciului  , inregistrat la nr. 3184 din  10.08.2016; 

           Nota de fundamentare a iniţiatorului proiectului de hotarare inregistrata la nr. 3183 

din 10.08.2016 ; 

           Proiectul de hotarare va fi supus spre analiză , dezbatere si aprobare in sedinta 

ordinara din luna februarie ;. 

            Persoanele interesate pot inainta sugestii, opinii si propuneri cu valoare de 

recomandare la secretarul comunei , pana la data de  30.08.2016, la : 

- telefon : - 0232718246 ; 

- fax : 0232718246  

- prin posta la adresa : Primaria Oteleni, sat. Oteleni, comuna Oteleni, judetul 

Iasi 

- la  biroul secretariat  - 

 

 

Sectretarul comunei, 

Cojocaru Marieta 
 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL IASI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTELENI 

 Nr.  3184  din  10.08.2016 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acordarea  de compensații în bani membrilor S.V.S.U. Oțeleni, pentru timpul 

efectiv de lucru prestat la intervenții și alte activități prevăzute în programul serviciului   

 

Consiliul local al comunei Oțeleni, judeţul Iași, 

 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Oțeleni, județul Iași privind 

acordarea  de compensații în bani membrilor S.V.S.U. Oțeleni, pentru timpul efectiv de 

lucru prestat la intervenții și alte activități prevăzute în programul serviciului ,   

înregistrat la nr. 3184 din  10.08.2016; 

- nota de fundamentare a primarului comunei înregistrată la nr.  3183 din 

10.08.2016 privind acordarea  de compensații în bani membrilor S.V.S.U. Oțeleni, pentru 

timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și alte activități prevăzute în programul 

serviciului ; 

- referatul  de specialitate întocmit de domnul Cezar Viorel  privind acordarea  de 

compensații în bani membrilor S.V.S.U. Oțeleni, pentru timpul efectiv de lucru prestat la 

intervenții și alte activități prevăzute în programul serviciului , înregistrat la nr. 3182 din  

10.08.2016; 

- prevederile art. 7 litera q,  din  H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului 

personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare; 

- prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările ulterioare; 

- Programul de activități al Serviciului  Voluntar pentru Situații de Urgență 

Oțeleni pentru anul 2015; 

- prevederile H.G. nr. 1.017 din 31.12.2015  pentru stabilirea salariului de bază 

minim brut pe țara garantat în plata; 

- Hotărârea Consiliului Local Oțeleni  nr. 18/21.07.2016 privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul  20156; 



- Raportul de avizare întocmit de Comisia economică din cadrul Consiliului local, 

înregistrat la nr. __________/________________2016 prin care se avizează favorabil 

proiectul de hotărâre ; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice din cadrul Consiliului local înregistrat la 

nr. ______/________2016 prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre; 

Anunţul privind elaborarea proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 3185 din 

10.08.2016 şi afişarea proiectului de hotărâre la sediul instituţiei. 

În temeiul art. 36 alin. 6,  lit. „a”, pct. 8 ,  art. 45 alin. 2 şi art. 115 alin. (1), lit. b 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

PROPUN: 

           Art.1. Acordarea membrilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

Oțeleni, compensații în bani pentru timpul efectiv lucrat prestart la intervențiile și 

activitățile prevăzute în programul  Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

Oțeleni . 

 Art. 2.  Stabilirea cuantumului orar al compensațiilor  pentru activitățile 

desfășurate  de  la 1 septembrie   2016 în  sumă de 8.00 lei/oră 

Art.3. Compensarea se acordă membrilor serviciului voluntar conform pontajului 

întocmit de referent  Cezar Viorel . 

Art. 4. Primarul comunei Oțeleni, județul Iași va duce la îndeplinire prevederile 

prezenței hotărâri. 

Art. 5.  Secretarul comunei va comunica o copie a prezenței hotărâri Primarului 

comunei Oțeleni,  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi şi o va afişa la sediul şi pe site-ul 

instituţiei. 

 

 

PRIMAR, 

AIOJOAEI CIPRIAN 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL IASI 

Nr. 3183 din 10.08.2016 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind acordarea  de compensații în bani membrilor S.V.S.U. Oțeleni, pentru timpul 

efectiv de lucru prestat la intervenții și alte activități prevăzute în programul serviciului  

Subsemnatul  Aiojoaei Ciprian  in calitate de Primar al comunei Oteleni, judetul 

Iasi avand in vedere : 

- referatul  de specialitate întocmit de domnul Cezar Viorel  privind acordarea  de 

compensații în bani membrilor S.V.S.U. Oțeleni, pentru timpul efectiv de lucru prestat la 

intervenții și alte activități prevăzute în programul serviciului , înregistrat la nr. 3182 din  

10.08.2016; 

- prevederile art. 7 litera q,  din  H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului 

personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare; 

- prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările ulterioare; 

- Programul de activități al Serviciului  Voluntar pentru Situații de Urgență 

Oțeleni pentru anul 2015; 

- prevederile H.G. nr. 1.017 din 31.12.2015  pentru stabilirea salariului de bază 

minim brut pe țara garantat în plata; 

- Hotărârea Consiliului Local Oțeleni  nr. 18/21.07.2016 privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul  2016; 

Vă propun să analizați si sa aprobați: 

          Acordarea membrilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Oțeleni, 

compensații în bani pentru timpul efectiv lucrat prestart la intervențiile și activitățile 

prevăzute în programul  Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Oțeleni . 

  Stabilirea cuantumului orar al compensațiilor  pentru activitățile desfășurate  de  

la 1 septembrie   2016 în  sumă de 8.00 lei/oră 

Compensarea se acordă membrilor serviciului voluntar conform pontajului 

întocmit de referent  Cezar Viorel . 

 

PRIMAR, 

AIOJOAEI CIPRIAN 

 

 



PRIMARIA COMUNEI OTELENI 

JUDETUL IASI 

Nr. 3182 din  10.08.2016 

 

 

R E F E R A T , 
Subsemnatul Cezar Viorel – referent, responsabil  privind S.V.S.U. Oțeleni, 

județul Iași vă solicit inițierea unui proiect de hotărâre privind acordarea  de compensații 

în bani membrilor S.V.S.U. Oțeleni, pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și 

alte activități prevăzute în programul serviciului , . 

Solicitarea are la baza următoarele : 

- prevederile art. 7 litera q,  din  H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului 

personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare; 

- prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările ulterioare; 

- Programul de activități al Serviciului  Voluntar pentru Situații de Urgență 

Oțeleni pentru anul 2015; 

- prevederile H.G. nr. 1.017 /2015  pentru stabilirea salariului de bază minim brut 

pe țara garantat în plata; 

 

 

Intocmit, 

Referent , Cezar Viorel 

 

 
 

 


