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   H O T Ă R Â R E A NR.  10 / 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 ordinară din data de 

31 ianuarie 2023; 
 

 Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr. 7/6/2023;  

Raportul compartimentului de specialitate  nr.7/11 /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.9/4 /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. 9/9/2023; comisia de 

specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi 
protecția mediului nr.10/ 5/2023, comisia pentru administrația publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.  11/ 9/2023; 
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- 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; 

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; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

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 31 ianuarie 2023 
 

 
   Președinte de ședință,         Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                    Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                              ………………………     
     Iosif KOVACS               Monica-Camelia MORAR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


