
Judelul Arge$
Consiliul Local Tife$ti

HOT, RARE
privind acordarea de compensatii in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la

interven{iiti la celelalte activitifi previzute in programul serviciului de urgenti voluntar

Consiliul Local al comunei Jile;ti, judelul Argeg, intrunit in gedinli ordinari,
Av6nd in vedere :

-referatul de aprobare a proiectului de hotdrAre iniliat de cdtre primarul comunei
-raportul de specialitate intocmit de Secretarul general al comunei lijeqti
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ti!e$ti
-art. 7 lit. q) din H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar
din serviciile de urgenla voluntare:
-prevederile ar1. 40 alin. (1) din Legea nr. 30712006 privind apdrarea impotriva
incendiilor, cu modifi cdrile ulterioare;
- prevederile HG. nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bazi minim brut pe lare,
garantat in plate;
-prevederile dispozi;iilor art. 129, alin.(7) lit. h) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul
Administrativ cu modificirile qi completirile ulterioare;

In temeiul art.196 alin.l lit. a) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul
Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARA$TE:

Art.l. Se acorda compensa{ii in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la
intervenlii qi la celelalte activitafi prevezute in programul serviciului de urgenla
voluntar din cadrul comunei Tile$ti, in cuantum de 20 leilord, pentru voluntari si i7
lei'ora Sel SVSU.

Art.2. Compensarea in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenlii
gi la celelalte activitafi prevazute in programul serviciului de urgen!6 voluntar din
cadrul comunei Tile$ti se va face pe baza pontajului realizat de c6tre $ef. S.V.S.U,
avizat de c6tre Primarul comunei !i1eqti.

Art.3.Cu ducerea la indeplinire a dispozifiilor prezentei hoterari se insdrcineazi
Compartimentul Contabilitate qi Serviciul Voluntar pentru Situalii de Urgen16.

Art.4.Prezenta hotir6re va fi adusi la cunoqtintd publicd prin afiqare Ia sediul
Primiriei Jile;ti qi va fi comunicatd Primarului Comunei Ji{eqti, persoanelor
interesate Ei Institufiei Prefectului - Juden_ Argeq in vederea exercitirii controlului de
legalitate.

Preqedinte de qedinp,
Boteanu Ionql Nicolaeffiz

Contrasemneazd pentru legalitate
Secretar General.
Poqtaliu Adriana
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