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HoTARARE I 1[ I ai" data de r9.12.2016

Privind stabilirea cuantumului compensatiilor banegti pe ola. care se va

acorda personalului voluntar din cadru Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenie Mogogoaia, aferent timpului de lucru prestat la inter-ven(ii si la celelalte
activitali prevazute in programul serviciului voluntar pentru situatii de urgent6

AVAND IN VEDF,RE:

Expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotdrAle:
Raportul compartimentului de specialitatel
Avizul comisiei de specialitate din cadlul Consiliului Local Mogogoaia;
Prevederile am. 7 din HGR nr. 157 9/2A)5 Statutul personalulrri voluntar din
serviciile de urgen(d voluntare:
OMAI 9612O16 privind criteriile de performanla refedtoare la incadrarea si dotarea
SVSU;
in temeiul prevederilor art. 36, alin. 4 lit a, art. 45 alin I gi art. I l5 alin. 2, lit. b din
Legea nr'. 215/2C0l privind administra{ia publica locali, republicati. cu modificarile
qi completarile ulterioare, republicata,,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGO$OAIA HOTARA$TE

Art. I Se aproba cuantumul de l5 leilord pentru cornpensaqiile banesti, care se va
acorda personalului voluntar din cadnr Serviciului Voluntar pentrl Situa[ii de
Urgenla Mogoqoaia. aferent timpului de lucru prestat la interventii si la celelalte
activitati prevazute in pnogramul serviciului voluntar pentru situa,tii de urgent6.
Alt. 2 Primanrl comunei Mogoqoaia va asigura executalea prevederilor prezentei
hotd16ri.
Art. 3 Secretarul conrunei va comunica prezenta hotdrare Prefecturii Judetului fov
pentru confol qi verificarea legalitatii qi o va afiga in locuri publice pentru a fi
cunoscuta de cet6[eni.

Prezenta hotalare a fost adoptata cu un numar de l3 voturi pentnl. voturi
impotiva 1 (Pavel Aurel), abgineri I (Diaconescu Victor.), dintr-un nuntar de I5
consiljeri prezen(i la gedinla.

Vizat penru I tate,
Secretar
Andreea Ma
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PROIECT DE HOTARARE

Privind stabilirea cuantumului compensaiiilor banegti pe ora, care se va

acorda personalului voluntar din cadru Serviciului Voluntar penrru Situalii de
Urgenla Mogogoaia, aferent timpului de Iucru prestat la interven(ii si Ia celelalte
activitati prevazute in prog'amul serviciului voluntar pentru situa.tii de urgenp

a

AvArrd in vedere:
Expunerea de motive a irri{iatomlui proiectului de horarerc;
Raportul compartimentului de specialitate;
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogogoaia;
Prevederile art. 7 din HGR nr. 157 9/2005 Statutul personalului voluntar din
serviciile de urgenla voluntare;
OMAI96/2016 privind criteriile de performanti referitoare Ia incadrarea si dotarea
SVSU;
in temeiul plevederilor art. 36. alin. 4. lit. a, art. 45, alin. lqi art. l15alin.2. lit. b din
Legea nr. 215/2OOI privind administra{ia publica locald, republicar6, cu modificarile
gi completarile ulterioare, republicatd,

SE PROPI]NE:

Art. I Stabilirea cuantunrului compensatiilor baneqti pe ora, care se va acorda
personalului voluntar din cadru Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgenld
Mogosoaia, aferent timpului de luou prestat la interven(ii si la celelalte activir6ti
prevazute in programul serviciului voluntar pentru situalii de urgen!6.
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Nr. 22980/ 15. l2.2Ol6

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind stabilirea cuantumului compensatiilor banegti pe ora, care se va acorda

personalului voluntar din cadru Serviciului Voluntar pentru Situa[ii de Urgen(a
Mogogoaia, aferent timpului de lucru prestat la interventii si la celelalte activiaati
prevazute in programul serviciului voluntar pentru situa{ii de urgenla

Av6nd in vedere:

Prevederile art. 7 din HGR nr. 1579/2OO5 Statutul personalului voluntar din serviciile de

urgentd voluntare;

OMAI 96/2016 privind criteriile de performan(d referitoare la incadrarea si dotarea
SVSU,

in temeiul prevederilor ait. 36, alin. 4 lit a din Legea nr. 215/2OOl privind administra(ia
publica locali, republicatd, cu rnodificirile qi complet6rile ulterioare,

Avdnd in vedere raportul sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta nr.

22980/15.12.2016 .

Vi supur:em spre stabilirea cuantumului conrpensa(iilor banegtipe ora care se va acorda

persorralului voluntar din cadru Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgenlir
Mogogoaia, aferent timpului de lucru prestat la interven!ii si la celelalte activitati
prevazute in programul serviciului voluntal pentru situalii de urgen(a.
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Nr. inregistrare:22980/ l5 l2 20l6

RAPORT

Privind stabilirea cuantumului compensatiilor banesti pe ora care se va acorda

personalului voluntar din cadru Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentd Mogosoaia,

aferent timpului de lucru prestat la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul
serviciului voluntar pentru situa(ii de urgen(a

Avand in vedere art.7 din HGR 1579/2OO5 Statutul personalului voluntar din serviciile
de urgenld voluntare, precum si prevederile OMAI96/2016 privind criteriile de performan{d
referitoare la incadrarea si dotarea SVSU solicit aprobarea compensaliilor care se vor acorda

personalului voluntar din cadru Serviciului Voluntar pentru Situagii de Urgentd Mogosoaia
aferent timpului de lucru prestat la interventii in cazul producerii unor situa[ii de urgen(e.

$ef SVSU,

Mih lviu Vl d
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Jude(ul Ilfov
Consiliul Local Mogosoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism,
Activita{i economico - fi nanciare, Agriculturd,
Protectia Mediului si Turism, Juridica qi Disciplind

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE

PROTECT DE HOTARARE: Privind stabilirea cuantumului compensatiilor banegti pe ora! care se

va acorda personalului voluntar din cadru Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgenga
Mogogoaia, aferent timpului de lucru prestat la intewentii si la celelalte activiteti prevazute in
programul serviciului voluntar pentru situatii de urgen!e;

COMISIA - Comisia pentru Amenaiarea Teritoriului si Urbanism, Activiati economico - financiare,
Agricultura, Protectia Mediului si Turism, Juridica si Disciplina

iNrRuNrrA irq DATA DE t6.t2.zot6

A LUAT it t OEZgefERE - PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea cuantumului
compensatiilor banegti pe ona, care se va acorda personalului voluntar din cadru Serviciului
Voluntar pentru Situafii de UrgenlA Mogosoaia, aferent timpului de lucru prestat la interven(ii si la
celelalte activitati prevazute in programul serviciului voluntar pentru situalii de urgenla;

iN URMA DEZBATERILoR
PROIECTULUI.
FATA DE HoTARAREA

COMISIA HOTARAQTE AVIZAREA FAVORABILA A

COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMATOARELE
OPINII

MEMBRII COMISIEI: Ene Valentin - pregedinte
Nip Eugenia secretar
Mihalache Mariana mem
Covaci Florin - mem

Gheorghe Marian - m
Predegel Nicolae membru
Paraschivoiu Ion - membru
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