
ROMANIA
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JUDETUL vAlcen
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CONSILTUL LOCAL

HorAnAREANR.4T
privind : aprobarea platii compensatilor in bani pentru timpul efectiv de
lucru prestat la interventii si celelalte activitati prevazut" in p.ogramul

Seruiciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei CreienLfudetul
Valcea.

Consiliul local al comunei Creleni, intrunit in gedinf6 ordinard in data de
27.09.2021 la care participd un num5rde 11 consilieri diniotalul de 11 c6gi suntin
functie;

Vbz6nd cd prin H.C.L. nr.4212021 doamna consilier
pregedinte de gedinti;,

Dragoi Viorica fost ales

\rV I

\

Lu6nd in dezbatere proiectul de hotir6re, referatul de aprobare al primarului
, rapoftul de special itate n r.40 60 I 22.09 .202 1 .

-raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Comunei Creteni,Judetul Valcea;

In conformitate cu prevederile art.7 alin(1),lit.q din H.G nr.L57912005 pentru
aprobarea Statutului personalului voluntar Oin ierviciiie de urgenta .-H.G nr. 37L12016 privind modiflcarea si complectarea Statutului personalului
voluntar din serviciile de urgenta.

-prevederile art.155 alin.S lit.b din OUG 5712019 privind Codul Administragv.
Tinand seama de prevederile Legii nr.2412000 privind normele de tehnica

legislativa pentru elaborarea actelor normative ,republicata cu modificarile si
complectarile ulterioare.

In temeiul art.139 alin (1) si aft .196 alin .(1) lit.a din oUG nr.57/20Lg privind
codul administrativ , cu un numdr de 10 voturi.!entru,, ,, gi 1 voturi,' impotriva",* adoptd urmitoarea:

HOTANANE

Att.1. Se aproba plata compensatiilor in bani pentru timpul efectiv de lucruprestat la interventii si celelalte activitati prevazute in programul Serviciului Voluntarpentru situatii de urgenta al comunei creteni,Judetul ValCea.
, Att'2 Se aproba scutirea de la plata taxei de salubrizare care se va aplica pe
baza fiselor de interventie pentru persoanele care participa la interuentii si la
celelalte activitati prevazute in programul Seruiciului 

'Voluntar 
pentru Situatii de

Urgenta al comunei Creteni fiind stabilita in functie de orele prestate astfel:lO lei
/ora de interuentie.



Alt.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotirdre primarului
'compaftimentului !a|e si impozite , Institugiei Prefectului- judelul Vdlcea in vedereaexercitarii controlului de legalitate., si va fi adusa la cunostinta publica ,conform

Contrasemneaza
Secretar general

Stuparu Nicolae Alexandru

27.LO.2A2L
Creteni.


