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Primăria Oraşului Nădlac
Serviciul  Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac
Nr......... din ........... 2013

REFERAT

Către,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

Subsemnatul Roszkoş Ioan, şef serviciu în cadrul Serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă Nădlac, având în vedere:

- prevederile art.13 din Legea nr.307/2006 lit f), din obligaţiile consiliului
local care: prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului
local, sumele necesare în vederea organizării, inzestrarii, functionarii şi
îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile de urgenta voluntare înfiinţate şi
exercita controlul folosirii acestora, şi g) cuprinde anual în bugetul propriu
sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenta
voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente,
precum şi pentru asigurarea de persoane şi răspundere civilă a personalului cu
atribuţii pe linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces,
produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în
timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice;

Potrivit art.. 35 din Legea nr. 307/2006 alin. (1) Finanţarea
cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor de
urgenta voluntare se asigura din bugetele locale.

În cadrul structurii serviciului voluntar funcţionează echipajul mobil de
urgenţă de prim ajutor medical calificat SMURD.

- Potrivit art. 93 punct. 51 din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cheltuielile de funcţionare şi întreţinere a mijloacelor de
intervenţie a echipajelor de prim ajutor calificat SMURD în structura serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu excepţia cheltuielilor de personal
paramedical, care deserveşte aceste echipaje, se asigură de la bugetul de
stat, aceste cheltuieli pot fi cofinanţate şi din bugetul local în baza de protocoale
de colaborare încheiate între spital în structura căruia se află respectiva unitate
de primire a urgenţelor şi primărie.

- de asemenea potrivit Ordinul 606/2008 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a art. 93 din Legea nr.95/2006, art. 7 „ cheltuielile de funcţionare şi de
întreţinere a mijloacelor de intervenţie a echipajelor de prim ajutor calificat care
funcţionează în sistemul SMURD, în structura serviciilor publice voluntare pentru
situaţii de urgenţă, includ :

a) medicamente şi materiale sanitare;
b) transmisii de date;
c) întreţinerea şi verificarea echipamentelor medicale;
d) asigurările CASCO;
e) combustibilii, lubrifianţii şi întreţinerea mijlocului de intervenţie,

.......dintre care, cheltuielele prevăzute la lit d) şi e) pot fi cofinanţate şi din
bugetele locale în baza unor protocoale de colaborare” .
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Pentru susţinerea finanţării cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a celor
două activităţi de apărare împotriva incendiilor şi de prim ajutor calificat prin
echipajul mobil de urgenţă SMURD din structura Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă Nădlac, propun instituirea taxelor speciale prevăzute în anexa
nr.1 la prezentul referat, iar veniturile din aceste taxe speciale să fie utilizate
doar pentru finanţarea acestor două activităţi.

Menţionez faptul că propunerile pentru taxele speciale, pentru finanţarea
cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor se stabilesc pe
gospodărie funcţie de zona în care se află aceasta, iar pentru activitatea de prim
ajutor medical de urgenţă taxa se va stabili funcţie de numărul de persoane din
gospodărie.

Propunerile de taxe speciale pentru susţinerea finanţării acestor două
activităţi sunt prevăzute în anexa la prezentul referat. Nivelul acestora este
acelaşi ca şi în anul 2013, doar ultima categorie pericolului de incendiu E va avea
două sub categorii E1 şi E2.

Data:................ Semnătura
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ANEXA nr.6 la HCL nr._____

TAXE SPECIALE
propuse pentru anul 2014 destinate susţinerii finanţării cheltuielilor de

întreţinere şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă Nădlac

I. Taxe pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor.
(1) Pentru anul 2014 se propune cuantumul taxei speciale destinat

finanţării cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare al Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă, să fie stabilită pe gospodărie în funcţie de zona
dispunere:
Zona A 14 lei/ gosp./an.
Zona B 16 lei/ gosp./an
Zona C 18 lei/ gosp./an
Zona D 20 lei/ gosp./an
Rezultă o medie a taxei de 17 lei /gosp./an, raportat la 2991 de
gospodării totalul taxei pentru persoane fizice este de 50847 lei.

(2) Pentru anul 2014 se propune cuantumul taxei speciale pentru operatori
economici, după cum urmează:
1. Pentru categoria A de pericol de incendiu (foarte mare) 400 RON/an
2. B ( foarte mare) 350
2. C (mare) 300
3. D (mediu) 200
4. E1 (mic) 100
5.                               E2                                ( mic)                  60
Se estimează suma datorată de persoane juridice să fie de 20000 lei.

(3) Încadrarea în categoria pericolului de incendiu se face conform planul
de intervenţie pentru stingerea incendiilor deţinut de unitate sau în baza altor
documente prevăzute de lege avizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
"V.Goldiş" al Judeţului Arad, iar în lipsa acestora încadrarea se va face din oficiu
de către Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă prin
dispoziţia primarului.

(4) În contul taxei speciale stabilită la punctul (1) serviciul voluntar
prestează către persoanelor fizice următoarele activităţi:
a) informarea şi instruirea privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a
măsurilor de apărare impotriva incendiilor;
b) verificarea modului de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi
dispoziţiilor care privesc apărarea impotriva incendiilor, în gospodăriile populaţiei;
c) intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi
protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în
alte situaţii de urgenta.

(4.1)În contul taxei speciale stabilite la punctul (2) din prezenta anexă
consiliul local va suporta cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la
bunurile aparţinând operatorilor economici.

(4.2) Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la bunurile aparţinând
unităţilor cărora a fost stabilită taxa specială conform punctului (2) vor fi
suportate de către aceştia, dacă nu au achitat taxa specială pentru anul în curs,
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dacă legea nu prevede altfel.
(4.3) Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor în sectorul de

competenţă al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă la bunurile
aparţinând persoanelor fizice sau juridice din afara unităţii administrativ
teritoriale ale oraşului Nădlac, vor fi suportate de către aceştia, dacă se fac
vinovate de această faptă.

(4) Taxa specială pentru activităţile prevăzute la aliniatul (4.2) şi (4.3) se
stabileşte prin hotărârea consiliului local.
II.Taxe pentru activitatea de prim ajutor calificat desfăşurată de
echipajului SMURD datorată de persoane fizice

(5) Taxa specială pentru susţinerea finanţării echipajului mobil de urgenţă, se
propune a fi în cuantum, după cum urmează:
- 10 lei/an pentru 1 persoană;
- 18 lei/an pentru 2 persoane;
- 25 lei/a pentru 3 persoane;
- 32 lei/an pentru 4 persoane şi mai multe persoane.
III. Plata taxelor speciale

(6) Taxele speciale prevăzute la punctul (1) , (2) şi (5) se achită după cum
urmează: până la 31 martie şi 30 septembrie al anului 2014. Dacă această dată
cade într-o zi nelucrătoare termenul se consideră prima zi lucrătoare.

(7). Pentru neachitarea la termenele prevăzute la punctul (6) se datorează
majorări de întârziere pentru fiecare zi de întârziere conform prevederilor legale.

(8) Stabilirea taxelor speciale se face de către Compartimentul  Impozite şi
Taxe a Primăriei oraşului Nădlac.

(9) Cuantumul taxei speciale datorate de persoanele fizice şi juridice luate
în evidenţă în cursul anului se calculează proporţional începând cu data de întâi a
lunii următoare de la care aceştia sunt luaţi în evidenţă.

(10) Dacă în timpul anului persoanele juridice îşi încetează sau suspendă
activitatea, aceştia pot solicita suspendarea de la plata taxei speciale, prin cerere
scrisă, în baza documentelor doveditoare eliberate de organele în drept din care
să rezulte că şi-au încetat sau suspendat activitatea.

(11) Cererea de suspendare de la plata taxei speciale se aprobă de către
primar.

(12) Cuantumul taxei speciale pentru persoanele juridice aflate în situaţia
prevăzută la alin.(10) se stabileşte proporţional până la data de la care s-a
aprobat suspendarea plăţii taxei speciale.

(13). Primăria oraşului Nădlac prin Compartimentul  Impozite şi Taxe va
înainta înştiinţări de plată persoanelor juridice privind cuantumul taxei speciale
stabilite şi condiţiile de plată.

(14). Încasarea taxelor speciale se face de către Compartimentul Impozite
şi taxe al Primăriei oraşului Nădlac. Plata taxelor speciale se poate face şi în
contul nr.......................................... Cod fiscal 3518822 deschis la Trezoreria
Municipiului Arad.

(15).Veniturile obţinute din taxele speciale se utilizează integral pentru
susţinerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă cu cele două structuri ale sale.

Întocmit
şef serviciu Roszkoş Ioan


