
 

ANUNT

            În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi ,  07.02.2018   s-a initiat de catre 
primarul comunei Tomesti , dl. VASIU ADRIAN-VIOREL 

              PROIECTUL  DE HOTARARE PRIVIND 
 RETRAGEREA COMUNEI TOMESTI DIN CALITATEA DE MEMBRU AL

ASOCIATIEI “SALVITAL “ HUNEDOARA 

               Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei TOMESTI 
până la data de 27.03.2018 , ora 10.00 . 
             Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar 
comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre. 

PRIMAR

Vasiu Adrian-Viorel

ROMANIA

http://www.primariabrad.ro/index.php/publisher/file/action/download/frmAssetID/2944/


JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE   NR._7  _/07.02.2018 
PRIVIND  RETRAGEREA COMUNEI TOMESTI DIN CALITATEA DE MEMBRU AL

ASOCIATIEI “SALVITAL “ HUNEDOARA 

Consiliul local al  comunei Tomesti ,judetul Hunedoara ;
Avand in vedere 

- Expunerea de motive nr. 3/13 din 07.02.2018  a primarului comunei Tomesti privind retragerea comunei
Tomesti  din calitatea de membru al Asociatiei “Salvital” Hunedoara ;
-In conformitate cu prevederile art.8 alin.1 din Statutul Asociatiei “ Salvital Hunedoara precum si ale art.3
alin.2,  art.42,  alin.4  ,  art.80  si  art.82   din  Legea  nr.24/2000   privind  normele  de  tehnica  legislativa
nr.24/2000,rerepublicata cu modificarile si completarile ulterioare ; 

In  temeiul  dispozitiilor  art.36  alin.(1)  ,  alin.9  art.45  alin.1  din  Legea  nr.215/2001  privind
administratia publica locala  -republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

H O T A R A S T E :

Art.1.  Aproba   retragerea  comunei  Tomestin  din  calitatea  de  membru  al   Asociatiei”Salvital”
Hunedoara incepand cu martie 2018 .

Art.2. Inceteaza plata contributiei anuale ,  in cuantum de 5 lei/locuitor/an a unitatiii administrativ-
teritoriale a comunei Tomesti .

Art.3. Inceteaza plata cotizatiei trimestriale in cuantum de 1000 lei , respectiv 4000 lei /an.
Art.4. Prezenta  hotarare  poate  fi  contestata  in  termenul  si  conditiile  Legii  nr.554/2004  a

contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare
            Art.5. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului judetul Hunedoara
- Primarului comunei Tomesti 
- Asociatiei”Salvital”Hunedoara

INITIATOR PROIECT DE HOTARARE  ,                                                                              AVIZAT,                       
           Vasiu Adrian –Viorel                                                                               SECRETAR     
                                                                                                                                                    GIURGIU SANDA

ROMANIA



JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI

PRIMAR
Nr.3/ 13  din 07.02 .2018

EXPUNERE  DE  MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND  RETRAGEREA COMUNEI TOMESTI DIN

CALITATEA DE MEMBRU AL  ASOCIATIEI “SALVITAL “ HUNEDOARA 

             In baza  Hotărârii  nr.  5/27.03.2009 ,  Consiliului local al comunei Tomesti  a aprobat  aderarea 
comunei Tomesti la Asociaţia „SALVITAL” Hunedoara .
             Acordul de parteneriat incheiat intre Asociatia “Salvital Hunedoara si comuna Tomesti  avea ca  
scop asigurarea cadrului necesar pentru realizarea scopului Asociatiei”Salvital”Hunedoara respectiv 
organizarea si dezvoltarea SMURD asfel  pentru finantarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi 
dezvoltare a Asociaţiei Salvital Hunedoara şi a Serviciului Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare 
(SMURD)  Hunedoara prin contributia anuală, în cuantum  de 5 lei/locuitor/an a unităţii administrativ-
teritoriale. Contributia se calcula in functie de numarul de locuitori  de la data de 1 iulie a anului anterior,  
comunicat oficial de Directia Judeteana de Statistica Hunedoara la care se adauga  plata unei cotizatii 
trimestriale de 1000 lei , respectiv 4000 lei/an .
              Activitatea SMURD este finantata din bugetul de stat prin Ministerul Sanatatii si Ministerul 
Administratiei si Internelor si din donatii si sponsorizari  . Doar unele echipaje SMURD primesc finantare 
din partea autoritatilor publice locale, prin plata salariilor angajatilor.
              Dotarea SMURD este facuta din bugetul de stat si, in unele situatii, din bugetul autoritatilor 
publice locale precum si din donatii si sponsorizari in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
              Avand in vedere ca bugetul local al comunei Tomesti in anul in curs este un buget de austeritate, , 
consider ca este necesar ca comuna Tomesti sa se retraga din calitatea de membru al Asociatiei “Salvital” 
Hunedoara , aceasta nemaiputand sa sustina aceste cheltuieli . 
               Tinand cont de art.8 alin.1 din Statutul Asociatiei “ Salvital Hunedoara care prevede: 
“ Calitatea de membru al asociatiei se pierde in urmatoarele cazuri : 

- Renuntarea scrisa “ , a fost initiat proiectul de hotarare privind retragerea comunei Tomesti din 
calitatea de membru al Asociatiei “ Salvital Hunedoara , incepand cu luna martie 2018.

            In acest sens,   Propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma in care a fost 
initiat .

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

ROMANIA



JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI

PRIMARIA
Nr.4/ 13  din  07.02 .2018

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND  RETRAGEREA COMUNEI TOMESTI DIN
CALITATEA DE MEMBRU AL  ASOCIATIEI “SALVITAL “ HUNEDOARA

             In baza  Hotărârii  nr.  5/27.03.2009 ,  Consiliului local al comunei Tomesti  a aprobat  aderarea 
comunei Tomesti la Asociaţia „SALVITAL” Hunedoara .
             Acordul de parteneriat incheiat intre Asociatia “Salvital Hunedoara si comuna Tomesti  avea ca  
scop asigurarea cadrului necesar pentru realizarea scopului Asociatiei”Salvital”Hunedoara respectiv 
organizarea si dezvoltarea SMURD asfel  pentru finantarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi 
dezvoltare a Asociaţiei Salvital Hunedoara şi a Serviciului Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare 
(SMURD)  Hunedoara prin contributia anuală, în cuantum  de 5 lei/locuitor/an a unităţii administrativ-
teritoriale. Contributia se calcula in functie de numarul de locuitori  de la data de 1 iulie a anului anterior,  
comunicat oficial de Directia Judeteana de Statistica Hunedoara , la care se adauga  plata unei cotizatii 
trimestriale de 1000 lei , respectiv 4000 lei/an .
              Activitatea SMURD este finantata din bugetul de stat prin Ministerul Sanatatii si Ministerul 
Administratiei si Internelor si din donatii si sponsorizari  . Doar unele echipaje SMURD primesc finantare 
din partea autoritatilor publice locale, prin plata salariilor angajatilor.
              Dotarea SMURD este facuta din bugetul de stat si, in unele situatii, din bugetul autoritatilor 
publice locale precum si din donatii si sponsorizari in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
              Avand in vedere ca bugetul local al comunei Tomesti in anul in curs este un buget de austeritate, , 
consider ca este necesar ca comuna Tomesti sa se retraga din calitatea de membru al Asociatiei “Salvital” 
Hunedoara , aceasta nemaiputand sa sustina aceste cheltuieli . 
              Tinand cont de art.8 alin.1 din Statutul Asociatiei “ Salvital Hunedoara care prevede: 
“ Calitatea de membru al asociatiei se pierde in urmatoarele cazuri : 

- Renuntarea scrisa “ , a fost initiat proiectul de hotarare privind retragerea comunei Tomesti din 
calitatea de membru al Asociatiei “ Salvital Hunedoara , incepand cu luna martie 2018.

REFERENT.
Simedrea Mariana Lacramioara 

ROMANIA



JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI TOMESTI

Comisia de specialitate 
pentru programe de dezvoltare economico-sociale,
buget, finante, administrarea domeniului public si
privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 
protectia mediului, servicii si comert :
Nr. 5/13  din 27.03.2018

AVIZ
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND  RETRAGEREA COMUNEI TOMESTI DIN

CALITATEA DE MEMBRU AL  ASOCIATIEI “SALVITAL “ HUNEDOARA

               Comisia de specialitate  pentru programe de dezvoltare economico-sociale,buget, 
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire 
comunala, protectia mediului, servicii si comert  analizand proiectul de hotarare privind 
retragerea comunei Tomesti din calitatea de membru al Asociatiei “ Salvital Hunedoara a 
constatat urmatoarele :

- proiectul de hotarare  este legal si oportun si  de aceea comisia avizeaza favorabil 
proiectul de hotarare  si propune consiliului local aprobarea lui in forma prezentata de 
primarul comunei Tomesti , deoarece s-a tinut  cont de art.8 alin.1 din Statutul Asociatiei     
“ Salvital”  Hunedoara.

PREŞEDINTE   CRISTEA IOAN                        ________________________
Membrii :          OLAR TANIA                             ________________________

      FLOREA FLORIN-DORIN        ________________________



ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA   NR._  13   _/2018 
PRIVIND  RETRAGEREA COMUNEI TOMESTI DIN CALITATEA DE MEMBRU AL

ASOCIATIEI “SALVITAL “ HUNEDOARA 

Consiliul local al  comunei Tomesti ,judetul Hunedoara ;
Avand in vedere :

-Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Tomesti nr. 7 din 07.02.2018 cu privire la retragerea
comunei Tomesti  din calitatea de membru al Asociatiei “Salvital” Hunedoara ;
- Expunerea de motive nr. 3/13 din 07.02.2018  a primarului comunei Tomesti privind retragerea comunei
Tomesti  din calitatea de membru al Asociatiei “Salvital” Hunedoara ;
- Raportul compartimentului de resort nr.4/13  din 07.02.2018  
-  Avizul  Comisiei  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanţe,  administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi
comerţ, luând în dezbatere nr.5/13 din 27.03.2018 
-In conformitate cu prevederile art.8 alin.1 din Statutul Asociatiei “ Salvital Hunedoara precum si ale art.3
alin.2,  art.42,  alin.4  ,  art.80  si  art.82   din  Legea  nr.24/2000   privind  normele  de  tehnica  legislativa
nr.24/2000,rerepublicata cu modificarile si completarile ulterioare ; 

In  temeiul  dispozitiilor  art.36  alin.(1)  ,  alin.9  art.45  alin.1  din  Legea  nr.215/2001  privind
administratia publica locala  -republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

H O T A R A S T E :

Art.1.  Aproba   retragerea  comunei  Tomestin  din  calitatea  de  membru  al   Asociatiei”Salvital”
Hunedoara incepand cu martie 2018 .

Art.2. Inceteaza plata contributiei anuale ,  in cuantum de 5 lei/locuitor/an a unitatiii administrativ-
teritoriale a comunei Tomesti .

Art.3. Inceteaza plata cotizatiei trimestriale in cuantum de 1000 lei , respectiv 4000 lei /an.
Art.4. Prezenta  hotarare  poate  fi  contestata  in  termenul  si  conditiile  Legii  nr.554/2004  a

contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare
            Art.5. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului judetul Hunedoara
- Primarului comunei Tomesti 
- Asociatiei”Salvital”Hunedoara

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZA
                 BORZA TRAIAN                                                                   SECRETAR,

                               Giurgiu Sanda 

        Tomesti , 28.03.2018 

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber ,  cvorumul fiind de:
__9____ voturi „pentru”   ; -  voturi „împotrivă”,  - abţineri.




