
JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL MÂNDRA

HOTĂRÂREA NR. 6 
din 31.01.2019

privind aprobarea scutirii de la plata taxei de paza pentru anul 2019 a persoanelor 
incadrate cu contract de voluntariat, conform H.G. nr. 1579/2005, in cadrul Serviciului 

voluntar pentru situaţii de urgenta Mândra şi acordarea compensaţiei pentru timp efectiv
lucrat

Consiliul Local al comunei Mândra, întrunit in şedinţa ordinara din data de 
31.01.2019,

Analizind proiectul de hotarire si raportul şef serviciu voluntar pentru situaţii de 
urgenţă nr. 260/21.01.2019,

Avînd in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1, şi 3 a Consiliului local al 
comunei Mândra,

Vazand prevederile H.G. 1579/2005, Legii nr. 481/2004, Legii nr. 307/2006 si 
art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publica locala, 
republicata,

In temeiul art. 45, alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
Administraţia publica locala, republicata,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aproba scutirea de la plata taxei de paza pentru anul 2019 a 
persoanelor incadrate cu contract de voluntariat, conform H.G. nr. 1579/2005, in cadrul 
Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenta Mândra.

Art. 2 -  Se aprobă acordarea de compensaţii in bani pentru timpul efectiv de lucru 
prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă 
voluntar. Cuantumul orar al compensaţiei acordate voluntarului se stabileşte la valoarea 
salariului lunar minim pe economie şi se plăteşte in baza pontajului efectuat de către şeful 
serviciului voluntar.

Art. 3 -  Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de către Primarul 
comunei Mândra.
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Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 11 voturi pentru, 11 (jorteilieri prezenţi din 
totalul de 11

Prezenta s-a difuzat:
1 ex. Instituţia Prefectului Braşov; 
1 ex. dosar H.C.L.;
1 ex. SVSU Mândra;
1 ex. dosar şedinţa, aviziere/sate.


