ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 74 din 21.04.2022

privind aprobarea sumelor de bani necesare participării și motivării voluntarilor din cadrul
Serviciului voluntar pentru situații de urgență al orașului Tăuții-Măgherăuș, la concursul
organizat de ISU Maramureș în data de 08.05.2022.

Consiliul Local al oraşului Tăuţii Măgherăuş, întrunit de îndată în şedinţă extraordinară în data
de 21.04.2022;
Având în vedere:
 Referatul de aprobare al Primarului Orașului Tăuții-Măgherăuș nr.5239 din 20.04.2022;
 Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Situații de Urgență nr.5148 din
19.04.2022;
 Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Financiar-Contabil nr.5241 din
20.04.2022;
 În conformitate cu:
- art.1, art. 2 și art.5 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor
profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă aprobat prin OMAI
nr. 236 din 2 octombrie 2012;
- art.7, lit. „k, p și q” ; art.9 lit. „e”, din Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă
voluntare, aprobat prin HGR nr. 1579 din 08/12/2005
- Ordinul prefectului nr. 32 din 21 ianuarie 2022 pentru aprobarea Planului de pregătire în
domeniul situațiilor de urgență în anul 2022;
 Având în vedere avizul Secretarului general al Orașului Tăuții-Măgherăuș și al Comisiilor de
specialitate ale Orașului Tăuții-Măgherăuș;
 Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
In temeiul prevederilor art. 196 alin 1. lit. a, art. 129 alin 2. lit b, și c, alin 4. lit. d, din OUG
57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE



Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local al orașului Tăuții Măgherăuș a sumei de 9000 lei
necesare participării și motivării voluntarilor Serviciului voluntar pentru situații de urgență al
orașului Tăuții-Măgherăuș, la concursul organizat de ISU Maramureș în data de 08.05.2022,
după cum urmează:
- 12 persoane participante la concurs X 500 lei (premii), total 6000 lei;
- 3000 lei echipament personalizat( pantofi sport + tricouri).
.
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Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul Oraşului Tăuţii Măgherăuş, prin
Compartimentul Situații de Urgență din cadrul Primăriei Oraşului Tăuţii Măgherăuş.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al Orașului
Tăuții-Măgherăuș, în termenul prevăzut de lege:
- Instituţiei prefectului judeţului Maramureş;
- Primarului Oraşului Tăuţii Măgherăuş;
- Compartimentul Situații de Urgență;
- Serviciului financiar-contabil;
- Se publică pe site-ul Primăriei.

Președinte de ședință
Lauber Alexandru

Contrasemnează, Secretar general,
Bîndilă Călin-Ioan

Au fost prezenți 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu 14 voturi pentru, 1 abtinere (Vakon Daiana)
Nr.74 din 21.04.2022
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