
JUDETULNEAMT
CONSILIUL LOCAL GIROV

HOTARARE
NR.JD DrN 17.12.2A1s

Privind acordarea unor drepturi personalului din
Serviciul Voluntar pentru Situalii de Urgen!6

Consiliul local al comunei Girov, judeful Neamf,
Av6nd in vedere prevederile HotirArii Guvernului Rom6niei nr.I 57912005 pentnl

aprobarea ,,Statutului personalului voluntar din serviciile de urgen|6 voluntare",
VEzdnd referatul de specialitate inregistrat cu nr.7l6 din 29.01.2010,
Ludnd act de avizul de specialitate,
in temeiul dispoziliilor art.286,alin.1 din Legea57ll2003 (Codul fiscal), ale art.7

din H.G. w.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile
de ungen![ voluntare, coroborate cu dispoziliile art.45, alin.l dinLegeanr.2lll20}l
privind Administralia publicl locald, cu modificdrile qi completErile ulterioare

HOTARA$TE:

Art.1 . Aprobd asigurarea qi acordarea unor drepturi prevdzute de Hotdr6rea
Guvemului Romdniei rtr.l579/2005 personalului care incadreazh Serviciul Voluntar
pentru Situalii de Urgenfi, dup6 cum urmeaz6:

1. Scutire de impozitul pe loeuintd pe anul 2015, conform tabelului anexat.
2. Compensafii in valoare de 6 RON/orE pentru timpul efectiv de lucru prestat la

interv"enfii, [a activitifile de instruire gi la concursuri.
3 " dsigurarea impotriva riscurilor de accident, boal6 profesionalE ori deces

produse in timpul sau din cauza indeplinirii atribu{iilor ce le revin pe timpui
intervenliilor.

4. R.ambursarea cheltuielilor efectuate pentru combustibilul consumat ln eazul in
care acegtia se deplaseaztr la intervenlie cu autovehiculele proprietate personalE.

5" Eliherarea certificatului nominal care sA ateste calitatea de voluntar in servieiul
de urgen{6.

5. Control rnedical anual, asigurat gratuit.
7. Echipament de proteclie asigurat gratuit, care sE fie folosit numai la intervenlie,

exercilii qi antrenamente.
8. Desplgubirea corespunzetoare in cazul in care, pe timpul intervenfiei, i s-a

degradat lmbr6cEmintea ori alte bunuri personale.

9. Asigurarea hranei gratuite, in echivalent de cel pu{in 2.000 calotii/zi, in cazul

opera{iunilor de peste 4 ore.
10. Scutire de la plata chiriei pentru sala de festivitit{i la organizarea unor festivitdli:

eds6toria voluntarului sau botezul copiilor.



Art.2. Se imputemicesc, cu aducerea la indeplinirea prezentei, primarul connunei,

in calitate de pregedinte al Comitetului Local penku Situalii de Urgenf[ qi $eful
Scrvieiului Voluntar pentru Situalii de Urgent6.

.4.rt.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei compartimentelor
'iiu*resate.
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