
R O M  ÂN I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA TIREAM 

- P R I M A R - 

Nr.391 din 11.02.2020 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea indemnizațiilor personalului  voluntar, pentru timpul efectiv de lucru prestat la 

intervenţie şi la celelalte activitaţi prevazute în Planul de Pregătire în domeniul Situațiilor de 

Urgență al comunei Tiream  

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinaă ordinară din data de ................2020  

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream, în calitate de 

iniţiator, înregistrat sub nr.364/10.02.2020, raportul de specialitate al compartimentului de resort, 

înregistrat sub nr.392/12.02.2020,din domeniul Situațiilor de Urgență al comunei Tiream, precum 

şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Tiream; 

În conformitate cu: prevederile art. 7 lit. ”q” din Hotararea Guvernului nr. 1579/2005 
pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare; prevederile 
art. 40 din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. d), alin. (7) lit.h), art. 139, alin.(3), lit.a) și art. 
196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată; 

 

                                           H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.1.-(1) Se aprobă  compensarea în bani, cu titlu de indemnizație, a timpului efectiv de 

lucru prestat la interveneţii şi la celelalte activitaţi prevazute in Planul de Pregătire în domeniul 
Situațiilor de Urgență al comunei Tiream, următoarelor categorii de personal: 
a)Personalului voluntar: 25 lei/ora raportat în baza raportului la intervenție, care stabileste durata 
de lucru. 
        (2) D-nul Chioreanu Gheorghe , în calitate de Șef S.V.S.U. Tiream, va întocmi foaia de 
pontaj cu orele efectiv prestate de  voluntari, care  va fi aprobata de primarul comunei Tiream,  
în calitate de președinte C.L.S.U. Tiream. 

Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei Tiream, prin 
compartimentul de resort, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tirea 

Art.3.  Prezenta se comunică prin grija secretarului greneral ,Primarului comunei Tiream, 

Instituţia Prefectului – Judeţului Satu Mare,compartimentului de resort, Compartimentului pentru 

situaţii de urgenţă , se publică în Monitorul Oficial Local  site+ul :www.tiream.ro, Cetăţeni, prin 

afişare la avizierul Primăriei. 

                                      Tiream, la 11 februarie 2020.                           

 

           INIŢIATOR PROIECT, 
                   P R I M A R,                                                          Avizat pentru legalitate 
                  Tar  Nicolae                                                       Secretar general UAT Tiream 
                                                                                          jr. Maria GRIGORAŞ 
 
 
Red./Tehn. G.M. 
 2. Ex.



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA TIREAM 

CABINETUL PRIMARULUI 

NR.364 DIN 10.02.2020 

 

 

 

 

 

 

                                                  REFERAT  DE  APROBARE       

privind stabilirea indemnizațiilor  personalului  voluntar, pentru timpul efectiv de lucru prestat la 

intervenţie şi la celelalte activitaţi prevazute în Planul de Pregătire în domeniul Situațiilor de 

Urgență al comunei Tiream  

 

 

Având în vedere raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei 

Tiream,  

În conformitate cu prevederile art. 7 lit. q), din Hotărârea Guvernului nr.1579/2005 

pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile voluntare pentru situaţii de 

urgenţă, cu privire la drepturile băneşti de care beneficiază voluntarul din serviciile voluntare şi 

cuantumul sumelor primite ca şi compensaţii în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la 

intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în Planul de Pregătire în domeniul Situațiilor de 

Urgență al comunei Tiream. 

  

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                          Tiream,11. 02.2020 

 

 

 

 

Iniţiator, 

Primar, 

Tar  Nicolae



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA TIREAM 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIREAM 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  

privind stabilirea indemnizațiilor personalului  voluntar, pentru timpul efectiv de lucru prestat la 

intervenţie şi la celelalte activitaţi prevazute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență al comunei Tiream 

 

Consiliul Local al comunei Tiream, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de ,  

Având în vedere referatul domnului Chioreanu Gheorghe, șef SVSU al comunei Tiream, 

prin care solicită acordarea unei indemnizații pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii 

şi la celelalte activitaţi prevazute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al 

comunei Tiream, expunerea de motive a primarului comunei Tiream, raportul de specialitate din 

cadrul Primăriei comunei Tiream,   

În conformitate cu: prevederile art. 7 lit. ”q” din Hotararea Guvernului nr. 1579/2005 

pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare; prevederile 

art. 40 din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. ”a” pct.8, art. 45 alin. (1)  și 

art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrafia publica locala, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se acordă compensarea în bani, cu titlu de indemnizție, pentru timpul efectiv de lucru 

prestat la interveneţii şi la celelalte activitaţi prevazute in Planul de Pregătire în domeniul 

Situațiilor de Urgență al comunei Tiream, după cum urmează: 

a)Personalului voluntar: 25 lei/ora raportat în baza raportului la intervenție, care stabileste durata 

de lucru. 

b)D-nul Chioreanu Gheorghe , în calitate de Șef S.V.S.U. Tiream, va întocmi foaia de pontaj cu 

orele efectiv prestate de  voluntari, care  va fi aprobata de dl. Primar , în calitate de președinte 

C.L.S.U. Tiream. 

 

Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei Tiream, prin 

compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe, din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Tiream, judeţul Satu Mare. 

 

 



Art.3.  Prezenta se comunică prin grija secretarului comunei către: 

- Instituţia Prefectului – Judeţului Satu Mare, 

- Cetăţenilor comunei prin afişare publică 

- Compartimentului Financiar Contabil și Achiziții Publice 

- D-nul Chioreanu Gheorghe șef S.V.S.U Tiream 
 

Tiream,  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                       SECRETAR 

                       

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 republicată, modificată și completată. 

Nr. consilierilor in functie: 9; nr. consilierilor  prezenti:9 ; nr. consilierilor absenti: 0. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 7 voturi „pentru”, 0 voturi „ împotrivă” , 2 voturi „abţineri”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA TIREAM 

CABINETUL PRIMARULUI 

NR.392/ 12.02.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotarare privind stabilirea indemnizatiilor personalului voluntar, pentru timpul 

efectiv de lucru prestat la intervenţie şi la celelalte activitati prevazute in Planul de Pregătire în 

domeniul Situațiilor de Urgență al comunei Tiream. 

 

Initierea prezentului proiect de hotarare are ca temei legal prevederile art. 7 lit. ”q” din               

Hotararea Guvernului nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din 

serviciile de urgenta voluntare, care prevede ca: „Principalele drepturi de care beneficiaza 

voluntarul din serviciile de urgenta voluntare sunt [...] compensatii in bani pentru timpul efectiv 

de lucru prestat la intervenții și la celelalte activitați prevazute in programul serviciului de 

urgenta voluntar; cuantumul orar al compensatiei acordate voluntarului se stabilește și se achita 

de consiliul local, diferenfiat pe categorii de functii, și nu poate fi mai mic decat cuantumul orar 

calculat la valoarea salariului lunar minim pe economie,,. 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva 

incendiilor: ,,Personalul serviciilor de urgenta voluntare are dreptul la indemnizafii pentru timpul 

efectiv de lucru la interventii şi la celelalte activitaţi prevazute in programul serviciului” si „ 

cuantumul orar al indemnizatiei se stabileşte şi se acorda de consiliul local, diferentiat pe 

categorii de functii ”. 

Initierea proiectului de hotarare este motivata si de riscurile la care se expun membrii 

SVSU Tiream la fiecare situatie de urgenta, precum si de faptul ca acestia trebuie sa fie 

disponibili, indiferent de ora, pentru a interveni in folosul comunitatii. Nu in ultimul rand, va 

reamintesc de performantele obtinute în anii anteriori care argumenteaza ca avem o echipa care 

poate interveni la timp la un incendiu diminuand astfel pagubele materiale si mai ales pe cele 

umane. 

Tinand cont de cele mai sus expuse si cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, 

alin. (6) lit. ”a” pct.8 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotarare in forma 

prezentata de initiator. 

      

Tiream, 12.02.2020 

 

Întocmit, 

      Chioreanu Gheorghe 

       Șef SV.S.U . Tiream 


