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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 

Hotărârea 
Nr. 155  din 21.12.2016 

 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2015 privind acordarea 

unor facilități membrilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al 
comunei Dudeștii Noi 

 
 

Având în vedere prevederile: 
 

a) art. 40, art. 13 lit.d, art.14 lit.i și k din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor, 

b) art.6 lit.c din O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de 

apărare împotriva incendiilor; 

c) art.I pct. 1-5 și art. 11 din O.M.I.R.A. nr. 195/2007 privind modificarea și 

completarea Ordinului M.A.I. nr.718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanță 

privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de 

urgență; 

d) art. 10 lit.b și art. 19 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

e) H.C.L. nr. 82 din 28.12.2005 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență al Comunei Dudeștii Noi; 

f) Dispoziției nr. 63/2015 privind organigrama, numărul de personal și dotarea 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Dudeștii Noi 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr. 11252/2016, calitate acordată de prevederile  art. 33 din 
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările 
ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
calitate delegată de către primarul comunei Dudeștii Noi către administratorul public 
prin Dispoziția nr. 205/2015; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dudeștii Noi,  înregistrat sub nr. 11251/2016,   

c) raportul Comisiei de specialitate  URDES, ECOF  ale Consiliului Local al 
Comunei Dudeștii Noi, 

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul 

dehotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând 

măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri 
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ale consiliului  local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, cu modificările 

și completările ulterioare, 

având la bază prevederile art. 36 alin (2) lit. d), art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 
Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 

 
           

Art. I. Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2015 privind acordarea 
unor facilități membrilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei 
Dudeștii Noi se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. - Se aprobă acordarea unor facilități membrilor Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență al Comunei Dudeștii Noi (S.V.S.U.) începând cu data de 1 
ianuarie 2017, după cum urmează: 

a) maxim 300 lei/persoană/participare la acțiune de intervenție; 

b) maxim 50 lei/persoană/participare ședință de pregătire fizică și/sau tactică, 

respectiv antrenament; 

c) maxim  50 lei/persoană/participare concursuri și competiții sportive; 

d) maxim  50 lei/persoană pentru alte situații stabilite de primar.” 

 

Art. II. - După articolul 1 se introduce un nou articol 11 care va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 11. - Primarul comunei stabilește cuantumul facilităților în funcție de 

responsabilitățile și gradul de implicare a membrilor S.V.S.U. cu încadrarea în 

cuantumurile prevăzute la art. 1.” 

Art. II. Prin intermediul secretarului comunei prezenta hotărâre se comunică în 
mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Timiș, primarului 
comunei Dudeștii Noi, Compartimentului de contabilitate și control intern din 
cadrul Primăriei comunei Dudeștii Noi, persoanelor care fac parte din Serviciul 
Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Dudeștii Noi , se aduce la cunoștință 
publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.pcdn.ro.- 
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PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 
   

 …………………………….…………………………I 

Ion GOȘA 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEȘTII NOI 

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

http://www.pcdn.ro/

