
ROMANIA
JUDETUL SATU-MARE

CONSILIUL LOCAL At COMUNEI CAMARZANA

HoTARAREA NR.46/zots
privind scutirea de Ia plata unor impozite Iocale, precum gi acordarea unei compensaqii in

bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenrii, pentru membrii Serviciului
Voluntar pentru Situalii de UrgenfS, din comuna Cimirzana, judelul Satu-Mare

Consiliul Local Cimirzana

Avind in vedere:
- - Proiectul de hotdrAre nr. 4770 /18.L2.79 9i Referatul de aprobare nr. 47 69 / l9.lZ.l9,

intocmite de primaruI comunei Cimirzana
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

gi avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local Cdmlrzana
- Art.(7) Iit."q", anexa nr.1 la Statut - Contractul de voluntaria! lit.J, punctul 1.1. -

Drepturi, lit."d", lit."d", lit."e", lir."f' din HG nr. 1579/2005, pentru aprobarea Statutului
personalului voluntar din serviciile de urgenle voluntare,
in temeiul prevederile art. 129 atin.(11 ,alin.(14J, art. 139 alin.(1), arr.196 alin.(1) lit."a",
art.197 alin.(1J, alin.(21 din 0.U.G.nr.57 /2079 privind Codul adminisrrativ

HOTARA$TE

ArL 1. (1) Se aprobi reducerea impozitului local pentru membrii Serviciului Voluntar
pentru Situafli de Urgen;d, din comuna Cimirzana, iudegul Satu-Mare, cu 95o/o,
pentru locuinla de domiciliu gi terenul aferent acesteia.
(2J Aceastl reducere se acordi pentru perioada 01.01.2 020-3t.I2.2020.

Art.2. Se aprobi acordarea unei compensalii in bani pentru timpul efectiv de lucru
prestat la intervenlii, pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situarii de
Urgenle, din comuna Cimirzana, jude;ul Satu-Mare, in cuantum de 100 Ron pentru
fiecare interventie.

Art' 3. Hotirirea se va duce la indeplinire de citre inspectorul impozite gi taxe din cadrul
PrimSriei Cimirzana.

Art.4. HotdrArea se comunicl la: Institulia Prefectului - ]udelul Satu-Mare, Primarul Comunei
Cimirzana, inspectorului impozite gi taxe din cadrul Primlriei Cimirzana, membrilor
SVSU gi se va aduce [a cunogtinfa publicd prin afi;are la sediul Primdriei Cimirzana gi
prin publicarea pe pagina de internet a Primlriei.

.1.2.2079

Pregedinte de ContrasemneazS,
Secrql?r general UAT,

Honc/ C ris tina- Mariana
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U'

Prezenta hoeirare a fost adoptati cu respectarea prevederilor arL139 alin.[1)

Total consilieri:lo Prezenti;8 AbsenF:2

din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ

Pentru:8 impotriytrr O Abtinere:o

consilier,


