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PROIECT DE  HOTĂRÂRE  NR.  5     /2023        

Privind stabilirea cuantumului orar al compensaţiei în bani  pentru timpul efectiv de 
lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar 

de Urgenţă al comunei Gălăuţaş pe anul 2023 
 

Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în ședința ……… din data de 

…………..2023; 

 

 Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr. 7/           /2023;  

Raportul compartimentului de specialitate  nr. 7/        /2023; 

 O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr. 43/30.11.2005 privind înfiinţarea 

Serviciului Public Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă ; 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr. 3/2009 privind aprobarea modelului 

Contractului de voluntariat; 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr. 97/28.11.2019 privind reorganizarea 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, prin actualizarea tipului, a componenței, modificarea 
organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații 
de Urgență Gălăuțaș;  

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
H.G. 1579/08.12.2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din Serviciul 

Voluntar pentru Situații de Urgență, art. 2 alin. 3, art. 7 lit q);  

Prevederile Legii nr. 481/2004 republicată, privind protecţia civilă, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 19, art. 68 alin.1;  

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 13 lit. f), art. 36 alin. 1, art. 41; 

Ordinul nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, 
încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.  

HGR 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de 
acordare şi folosire a uniformei, echipamentul de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului 
serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private;  

H.G. nr.  1447/2022  privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 
Avizul I.S.U. ”Oltul” al Judetului Harghita nr.12/20/HR/22.01.2020 privind  înființarea 

Serviciului Voluntar Pentru Situații de Urgență al localității Gălăuțaș tip V1. 
Avizul I.S.U. ”Oltul” al Judetului Harghita nr.13/20/HR/22.01.2020 pentru sectorul de 

competență al S.V.S.U. Gălăuțaș, specific serviciului tip VI; 

-Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, proces- verbal 

de afișare nr.9/     /2023; 

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate, respectiv comisia de specialitate 

pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, nr. 9/     /2023; comisia de 

specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi 
protecţia mediului nr.10/   /2023, comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.  11/     /2023; 

- Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului Local Gălăuțaș 
nr. 27/15.04.2020; 
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In temeiul dispozițiunilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. a), lit b),  lit. d) , alin. (4), lit a), alin. (7) 

lit.h), alin.(14), art. 139, alin.(1), alin. (2), art. 196 alin. (1), lit.a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Cuantumul orar al compensaţiei în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la 

intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar de Urgenţă al comunei 

Gălăuţaş tip V1 se stabileşte la:  
-30 lei brut/oră pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii: 
-25 lei brut/oră pentru celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar de 

Urgenţă al comunei Gălăuţaş. 
 

Art.2. Fondurile necesare pentru asigurarea acestor compensaţii, conform Contractului de 
voluntariat încheiat, vor fi prevăzute în bugetul local al comunei Gălăuţaş pe anul 2023. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei Gălăuțaș, Instituţiei 
Prefectului-Judeţul Harghita, Serviciului Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Gălăuţaş. 

 

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei şi 
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al acestuia. 

 

 

Gălăuţaş, la 4 ianuarie 2023 
 

 
  Iniţiator Ţăran Radu-primar                         Avizat, 
                Secretarul general al comunei Gălăuţaş, 
                    MORAR MONICA-CAMELIA 
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Judetul Harghita 
Comuna Gălăuţaş 
PRIMAR 
Nr. 7/    6  /2023                 
 

Referat de aprobare 
PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI ORAR AL COMPENSAŢIEI ÎN BANI 

PENTRU TIMPUL EFECTIV DE LUCRU PRESTAT LA INTERVENŢII ŞI LA CELELALTE 
ACTIVITĂŢI PREVĂZUTE ÎN PROGRAMUL SERVICIULUI DE URGENŢĂ VOLUNTAR 

AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ PE ANUL 2023 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr. 97/28.11.2019 s-a aprobat 
reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență , prin actualizarea tipului, a 
componenței, modificarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare a 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Gălăuțaș, respectiv a fost aprobata si 
organigrama si numărul de personal al serviciului voluntar. În organigrama serviciului 
voluntar sunt prevăzute următoarele : 

 Funcţia de Şef serviciu voluntar care este cu personal angajat, 
 Compartimentul de prevenire;  
 Formaţie de intervenţie cu 3 echipe specializate 

În total personal angajat:1, personal voluntar 20. 
Prin voluntariat se intelege activitatea de interes public desfasurata benevol de 

persoane fizice in serviciile publice de urgenta voluntare, in cadrul unor raporturi juridice, 
altele decât raportul juridic de munca . Beneficiar al voluntariatului este comunitatea in 
folosul careia se desfasoara activitatea de voluntariat, reprezentata de consiliul local 
Gălăuţaş. Consiliul local Galautas a incheiat contract de voluntariat cu fiecare persoana 
selectionata, in conditiile  statutului aprobat prin HGR nr. 1579/2005, al cărui model de 
contract a fost aprobat de către Consiliul Local al comunei Gălăuţaş,  

Printre principalele drepturi de care beneficiaza voluntarul din serviciile de urgenta 
voluntare, conform contractului de voluntariat aprobat se numără dreptul la:  

l) compensatii in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la celelalte 
activitati prevazute in programul serviciului de urgenta voluntar;  

Cuantumul orar al compensatiei acordate volutarului se stabileste si se achita de 
Consiliul local Gălăuţaş si nu poate fi mai mic decât cuantumul orar calculat la valoarea 
salariului lunar minim pe economie ;  

Pentru operaţionalizarea serviciului si stimularea voluntarilor din cadrul acestuia este 
necesară stabilirea cuantumului orar al compensaţiei în bani pentru timpul efectiv de lucru 
prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului voluntar pentru 
situaţii de urgenţă al comunei Gălăuţaş pe anul 2023, si asigurarea fondurilor necesare 
pentru aceste compensatii, in bugetul local pe anul 2023.  

Propun Consiliului Local aprobarea Proiectului de hotărâre în sensul celor prezentate 
mai sus.  

 
  Gălăuţaş,la___________                                                                                                       

Primar, 
Ţăran Radu 
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Judetul Harghita 
Comuna Gălăuţaş 
Nr.   7/         11   /2023 

RAPORT  
privind stabilirea cuantumului orar al compensaţiei în bani pentru timpul efectiv de 

lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de 
urgenţă voluntar al comunei Gălăuţaş pe anul 2023. 

 
Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr. 97/28.11.2019 s-a aprobat 

reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, prin actualizarea tipului, a 
componenței, modificarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare a 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Gălăuțaș.  

În organigrama serviciului voluntar sunt prevăzute următoarele : 
 Funcţia de Şef serviciu voluntar care este cu personal angajat; 
 Compartimentul de prevenire;  
 Formaţie de intervenţie cu 3 echipe specializate 

În total personal angajat:1, personal voluntar 20. 
Prin Avizul I.S.U. ”Oltul” al Judetului Harghita nr.12/20/HR/22.01.2020 s-a avizat 

înființarea Serviciului Voluntar Pentru Situații de Urgență al localității Gălăuțaș tip V1. 
Prin Avizul I.S.U. ”Oltul” al Judetului Harghita nr.13/20/HR/22.01.2020 s-a avizat 

sectorul de competență al S.V.S.U. Gălăuțaș, specific serviciului tipVI, respectiv teritoriul 
administrativ al comunei Gălăuțaș. 

Statutul personalului voluntar din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă 
reglementeaza selectionarea, promovarea si facilitarea participarii personalului voluntar, in 
spiritul solidaritatii civice, la actiunile organizate de autoritatile administratiei publice locale in 
cadrul serviciilor de urgenta voluntare ,precum si drepturile si obligatiile acestuia . 

Prin voluntariat se intelege activitatea de interes public desfasurata benevol de 
persoane fizice in serviciile publice de urgenta voluntare, in cadrul unor raporturi juridice, 
altele decât raportul juridic de munca . 

Beneficiar al voluntariatului este comunitatea in folosul careia se desfasoara 
activitatea de voluntariat, reprezentata de consiliul local Gălăuţaş. 

Consiliul local Galautas a încheiat contract de voluntariat cu fiecare persoana 
selectionata, in conditiile  statutului aprobat prin HGR nr. 1579/2005, al cărui model de 
contract a fost aprobat de către Consiliul Local al comunei Gălăuţaş,  

Principalele drepturi de care beneficiaza voluntarul din serviciile de urgenta voluntare  
sunt: 

a)desfasurarea activitatii in concordanta cu capacitatea si disponibilitatea sa ; 
b) participarea activa la elaborarea si derularea programelor in domeniul situatiilor de 

urgenta 
c) incadrarea in serviciu pe functii corespunzatoare pregatirii sale profesionale; 
d) asigurarea de catre Consiliul local Gălăuţaş a desfasurarii activitatilor in conditiile 

legale de protectie a muncii, in functie de natura si caracteristicile activitatii respective ; 
e) asigurarea, de catre consiliul local Gălăuţaş, in conditiile legii, impotriva riscurilor 

de accident si de boala ce decurg din natura activitatii, cu plata primelor de asigurare de 
catre consiliul local Gălăuţaş; in lipsa asigurarii sau in cazul neplatii primelor de asigurare, 
costul prestatiilor medicale se suporta integral de catre consiliul local Gălăuţaş ; 

f) eliberarea de catre consiliul local Gălăuţaş a unui certificat nominal care sa ateste 
calitatea de voluntar in serviciul de urgenta voluntar ; 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                                                
g) pastrarea locului de munca si a drepturilor salariale la institutia/ operatorul 

economic la care este angajat, pe perioada in care participa la interventii, cursuri de 
pregatire sau concursuri profesionale ; 

h) controlul medical anual, asigurat gratuit de consiliul local Gălăuţaş ; 
i) uniforma, echipament de protectie, aparatura si mijloace de instiintare, asigurate 

gratuit de consiliul local ; 
j)exonerarea de raspundera materiala pentru daunele produse pe timpul actiunilor de 

interventie executate cu respectarea procedurilor specifice; 
k)drepturi de deplasare, cazare, diurna, in conformitate cu reglementarile in vigoare, 

asigurate de consiliul local Gălăuţaş , pe timpul cit se afla la cursuri de pregatire si 
concursuri profesionale organizate in afara localitatii in care functioneaza serviciul de 
urgenta voluntar ; 

l)compensatii in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la celelalte 
activitati prevazute in programul serviciului de urgenta voluntar; cuantumul orar al 
compensatiei acordate volutarului se stabileste si se achita de consiliul local Gălăuţaş  si nu 
poate fi mai mic decit cuantumul orar calculat la valoarea salariului lunar minim pe 
economie ; 

m) dreptul la antidot adecvat naturii mediului de lucru pe timpul intervenţiei si hrană 
gratuită, în echivalentul a cel putin 2000 calorii/zi, în cazul operaţiunilor de peste 4 ore, 
asigurată de beneficiarul voluntariatului; 

Pentru operaţionalizarea serviciului si stimularea voluntarilor din cadrul acestuia este 
necesară stabilirea cuantumului orar al compensaţiei în bani pentru timpul efectiv de lucru 
prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului voluntar pentru 
situaţii de urgenţă al comunei Gălăuţaş pe anul 2023 si asigurarea fondurilor necesare 
pentru aceste compensatii, in bugetul local pe anul 2023 

Conform H.G. nr. 1447/ 2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară  
garantat în plată, la art. 1 se prevede că :  
  ART. 1 
    Începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte 
adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 
165,333 ore pe lună, reprezentând 18,145 lei/oră. 
 

Se propune acordarea a 30 lei brut/ora pentru timpul efectiv de lucru prestat la 
intervenţii, , respectiv suma de 25 lei brut/oră pentru celelalate activităţi prevăzute în 
programul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Gălăuţaş. Sumele 
urmează a fi achitate în anul bugetar 2023, pentru toti voluntarii care au participat efectiv la 
intervențiile și celelalate activităţi prevăzute în programul serviciului voluntar pentru situaţii 
de urgenţă al comunei Gălăuţaş. 

Propun Consiliului Local aprobarea Proiectului de hotărâre în sensul celor prezentate 
mai sus. 

 
  Gălăuţaş, la   ___________2023  
 
Viceprimar, 
Țăran Ioan 
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