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HOTĂRÂRE 

privind  acordarea a 3 mc. lemn de foc, cu titlu de recompensă pentru rezultatele profesionale 

obţinute de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al  comunei Ciugud 

    Consiliul Local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în sedinţa ordinară în data de 

30.08.2021; 

     Luând în dezbatere: 

 - Referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre privind  acordarea a 3 mc. lemn de foc, cu 

titlu de recompensă pentru rezultatele profesionale obţinute de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă al  comunei Ciugud, inițiat de primarul comunei Ciugud; 

 - Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, 

servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

 - Raportul de specialitate al Compartimentului Arhivă și bibliotecă; 

 Văzând Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.139/2017 privind reorganizarea 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență; 

    Având în vedere prevederile: 

   - art. 9 lit. e) din H.G. nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din 

serviciile de urgenţă voluntare, cu modificările și completările ulterioare; 

  - art. 129 alin.(2) lit.d) raportat la art. 129 alin. (7) lit.h) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1. Aprobă acordarea cantității de 3 mc de lemn de foc anual, cu titlu de recompensă, 

fiecărui membru al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Ciugud, pentru 

rezultatele profesionale obținute și intervențiile avute în decursul timpului. 
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Art.2. Cantitatea de lemn, menționată la art.1 din prezenta, provine din activitățile  de 

toaletare a arborilor situați pe marginea drumurilor comunale ale comunei Ciugud și a văilor din 

localitățile aparținătoare și nu face parte din fondul forestier. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se desemnează viceprimarul comunei Ciugud. 

Art.4. Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Ciugud; 

- Viceprimarului comunei Ciugud; 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba; 

- 1 exemplar la dosar.  

 

Preşedinte şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

 

Ciugud, 30.08.2021 

Nr.83 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 

92.30% din numărul consilierilor în funcţie 


