
           ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind modificarea i completarea Hot rârii nr.7 din 25 septembrie 2003

a Consiliului jude ean Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i Raportul
Serviciului public jude ean SALVAMONT Maramure  precum  i avizul favorabil al comisiei de specialitate,
 În temeiul art. 9 i 18 din H.G. nr. 77/ 23 ianuarie 2003 privind instituirea unor m suri pentru
prevenirea accidentelor montane i organizarea activit ii de salvare în mun i,
 În temeiul art. 91 alin. (2) lit. b) i c) precum i art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administra iei
publice, republicat ,

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  drepturile b ne ti ce se vor acorda membrilor de salvatori montani conform
anexei la prezenta hot râre.

Art.2. Pe data intr rii în vigoare a prezentei hot râri se abrog  anexa nr. 2 din Hot rârea
Consiliului jude ean Maramure  nr. 79/ 2003.

Art.3. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei economice;
- Compartimentului resurse umane;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Serviciului public jude ean SALVAMONT Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 31 martie 2008.

PRE EDINTE,
Marinel Kovacs

Contrasemneaz ,
                  SECRETAR AL JUDE ULUI
             Dumitru Dumu a

Baia Mare, 31 martie 2008
Nr. 62



           ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE ANEXA
CONSILIUL JUDE EAN la Hot rârea CJMM nr. 62/ 31 martie 2008

DREPTURILE B NE TI CE SE VOR ACORDA MEMBRILOR
FORMA IILOR DE SALVATORI MONTANI

Pe perioada patrul rii preventive, c utarea persoanei disp rute, salvarea, acordarea primului ajutor
în caz de accidentare, transportarea accidentatului sau bolnavului, preg tire i perfec ionare profesional ,
membrii forma iunilor de salvatori montani vor beneficia de urm toarele drepturi b ne ti.

A. SALAR MEDIU BRUT
- în caz de scoatere din produc ie   - 80 lei/om/zi

B. INDEMNIZA IE DE HRAN
  - conform HG nr. 1447/ 2007   - 35lei/om/zi
C. CHELTUIELI DE TRANSPORT
  1. deplasare cu autoturism proprietate personal
   - contravaloare benzin  la sta ii PETROM la consum de 7,5 l/100 km
  2. Deplasare cu mijloace de transport în comun sau CFR
   - conform normelor în vigoare
  3. Transport pe cablu
   - conform tarifelor în vigoare
D. CHELTUIELI DE CAZARE
   - conform normelor în vigoare
E. INDEMNIZA IE DE PERICULOZITATE (numai în caz de c utarea persoanei disp rute, salvare,

acordarea primului ajutor în caz de accidentare i transportarea accidentatului sau bolnavului)
  I. Iarna (decembrie – aprilie)

   1. pe pârtii de schii omologate
      - pârtii foarte u oare  -
    - pârtii u oare   -
    - pârtii medii   15 lei/om/zi
    - pârtii dificile   20 lei/om/zi
   2. în zone schiabile   30 lei/om/zi
   3. în masive montane   60 lei/om/zi
   4. salvare din stânc i avalan e  120/lei/om/zi
  II. Prim vara-vara-toamna (mai- noiembrie)
   1. pe trasee turistice omologate
    - cu grad mic de dificultate -
    - cu grad mediu de dificultate 50 lei/om/zi
    - cu grad mare de dificultate 100 lei/om/zi
   2. în masive montane   70 lei/om/zi
   3. salvare din stânc    110 lei/om/zi


