
           ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 

Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 
- 1 ex. Primarul comunei Ozun d-na Bordás Enikő 
- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 100/2021 
 

pentru modificarea H.C.L nr. 46/2015 privind compensarea în bani a personalului S.V.S.U. 
Ozun pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii 

 
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere cererea Asociației Pompierilor Voluntar din Comuna Ozun, înregistrată 
la Primăria comunei Ozun sub nr. 12176/12.11.2021; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12379/18.11.2021 al Biroului financiar 
contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun;  
 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12380/18.11.2021 al primarului comunei 
Ozun, d-na ec. Bordás Enikő; 

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al comunei Ozun; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 46/2015 privind 
compensarea în bani a personalului S.V.S.U. Ozun pentru timpul efectiv de lucru prestat la 
intervenţii; 

Având în vedere prevederile art. 7 lit. q) și art. 9 din Statutul personalului voluntar din 
serviciile de urgenţă voluntare, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin H.G nr. 
1579/2005; 

Având în vedere prevederile art. 13 lit. f) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. h) și alin. 
(14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 ART. 1. – Se aprobă modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 46/2015 privind compensarea în 
bani a personalului S.V.S.U. Ozun pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii, care va 
avea următorul cuprins: 
 “Art. 2. - Se stabileşte un cuantum orar al compensaţiei acordate voluntarului în valoare 
de 15 lei/oră”. 
 ART. 2. – Celelalte articole ale H.C.L. nr. 46/2015, rămân nemodificate. 
 ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 
financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 25 noiembrie 2021.  
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ 
 RÁDULY ZSOLT - JÓZSEF                 SECRETAR GENERAL 
            BARTALIS FRUZSINA 


