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H O T Ă R Â R E A  Nr. 44/2015 
privind acordarea unor facilități fiscale pentru personalul voluntar component al 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei  Cîrţa   
 
             Consiliul local al comunei Cîrţa, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 19 octombrie 2015;  
Având în vedere: 
           -expunerea de motive înregistrat sub nr.2352/07.10.2015 şi înaintat de 
primarul comunei Cîrţa, domnul Gabor Tibor, referitor la acordarea unor facilități 
fiscale pentru personalul voluntar component al Serviciului Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă al comunei  Cîrţa; 
           -raportul de specialitate al șefului SVSU, înregistrat sub nr.2351/07.10.2015 
           -raportul  comisiei pentru activităţi economico-financiare, muncă şi protecţie 
socială, juridică şi de disciplină al Consiliului local Cîrţa;   
           -hotărârea consiliului local al comunei Cîrța nr.34/2015 privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă al comunei  Cîrţa și reactualizarea componenței acestuia; 
În baza prevederilor:            
           -art.5 și art.7 pct.q) a Hotărârii Guvernului nr.1579/2005 pentru aprobarea 
Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență volunatre; 

 - anexei nr.3 la Ordinul M.A.I. nr. 718/30.06.2005, modificat şi completat cu 
Ordinul M.I.R.A. nr.195/20.04.2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 
privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de 
urgenţă.        
             În temeiul art.36 alin.(6) lit. „a”, pct.8, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit. 
„b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
                                            H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
             Art1. Se aprobă acordarea indemnizațiilor pentru timpul efectiv de lucru 
prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în Program, către personalul 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.  
 
             Art.2 Se stabilește cuantumul orar al indemnizației prevăzute la art.1, la 10 
lei/oră, pentru fiecare membru SVSU și șef de grupă SVSU participant la intervenții și 
la celelalte activități prevăzute în Program. 
 



             Art.3. Remunerarea personalului voluntar se va face în baza documentelor 
care atestă participarea la acțiunile Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, 
avizate de șeful serviciului și aprobate de primar. 
 
             Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Cîrţa, domnul Gabor Tibor şi şeful serviciului voluntar pentru 
situaţii de urgenţă, domnul Nagy Jozsef-Lorant. 
 
             Art.5. Prezenta hotărâre se comunică primarului, şefului Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă, Compartimentului contabil-financiar şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Harghita. 

                                                           Comuna Cîrţa, la 19 octombrie 2015  
                         
 
               PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                     Contrasemnează:       
                            Gabor Janos                                    Secretar al comunei, 
                                                                                         Karda Melania 
 
 
 
 
 
 
 


