
  PROIECT 

 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

P R I M A R 
 

                                                                                                                              

H O T Ă R Â R E 

 

privind modificarea încadrării nominale a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă al comunei Frătăuții Noi, judeţul Suceava și stabilirea indemnizației de care beneficiază 

membrii  

 

 Consiliul local al comunei Fratautii Noi, judetul Suceava; 

 Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al  primarului comunei Frătăuții Noi nr. 1052 din 01.02.2022 ; 

- raportul compartimentului de resort nr. 1053 din 01.02.2022 ; 

- raportul comisiei de specialitate nr.______ din 03.03. 2022; 

- prevederile art. 13 si art.40 și art 41. din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor; 

- prevederile Hotararii Guvernului nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului 

voluntar din serviciile de urgenta voluntare ; 

- art. 5, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr.88/30.08.2001, aprobată prin Legea 

nr. 363/07.06.2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare  pentru situaţii de urgenţă;  

- prevederile O.M.A.I. nr. 96/2017 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 

constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii 

de urgenţă  

- art. 6, alin.(1) lit. “c” , O.M.A.I. Nr.163/ 28 februarie 2007, pentru aprobarea Normelor 

generale de apãrare împotriva incendiilor; 

- prevederile dispoziție primarului nr. 167 /29.10.2021 privind încetarea de drept a 

contractului individual de muncă  al domnului Jacotă Dumitru, având funcția contractuală 

de paznic, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frătăuții Noi , judeţul 

Suceava; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit.”a” și alin. (3) lit. „c”, ale art. 139 alin. (1) precum 

şi cele ale art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 

H O T A R A S T  E : 
 

Art.1 Se aproba modificarea „Incadrarii nominale a membrilor”  Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Fratautii Noi conform anexei, care face parte integranta din 

prezenta hotarare.  

Art.2 Se stabileşte indemnizaţia pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă al comunei Fratautii Noi, în cuantum de 40 lei brut/ şedinţă (minim 2 ore) pentru timpul 

efectiv de lucru la  activităţi de pregătire şi prevenire şi în cuantum de 40 lei brut /oră pentru 

timpul efectiv de lucru la intervenţii. 

                       Art. 3. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se abrogă. 

         Art. 4. Primarul comunei Fratautii Noi, judeţul Suceava va asigura aducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 
          

 

 

 

 

 



 

 

 

Art. 5     Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei persoanelor și 

instituțiilor intersate. 

 

 

 

INITIATOR, 

PRIMAR, 

OLARI George 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,                       

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

MOISUC  Oltea-Rodica 

 

 

                                                                    Vizat C.F.P. 

                                                                    Guță Mircea 
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