
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 
 

 

H O T A R A R E  
privind aprobarea indemnizatiilor pentru timpul lucrat la interventii si a asigurarii  

impotriva riscurilor de accident si boala  

ale personalului serviciilor de urgenta voluntare de la nivelul comunei Cerasu  

 

 

 Vazand referatul d-lui Iordache Petre, Sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 

Cerasu si raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 

primarului; 

 Avand in vedere prevederile art.7 lit. d), i), k), m) si q) din H.G. nr.1579/2005 pentru aprobarea 

Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare; 

 In conformitate cu prevederile art.13 si art.40 alin.(1) din Legea nr.307/2006 privind apararea 

impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.8 si art.45 alin.(1) 

coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

Consiliul Local al comunei Cerasu adoptà prezenta hotàrâre: 

 

 

Art.1. – (1) Personalului serviciilor de urgenta voluntare de la nivelul comunei Cerasu li se pot 

acorda, in limita sumelor alocate anual la bugetul local, capitolul 61.02.05 – Protectie civila si protectia 

contra incendiilor, urmatoarele drepturi: 

 asigurarea, în condiţiile legii, la o societate de asigurari pentru caz de boala profesionala, accident 

ori deces produs in timpul sau din cauza indeplinirii atributiilor ce ii revin pe timpul interventiilor, 

cursurilor profesionale, antrenamentelor ori altor misiuni specifice; 

 control medical anual; 

 echipament de protectie pe timpul de lucru la interventii; 

 compensaţii în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi 

prevăzute în programul serviciului de urgenţă voluntar; cuantumul orar al compensaţiilor acordate 

voluntarului se stabileşte şi se achită, diferenţiat pe categorii de funcţii, dar nu poate fi mai mic 

decât cuantumul orar calculat la valoarea salariului lunar minim pe economie, si se stabileste astfel: 

- 15 lei/ora pentru participarea la interventie cu risc (incendii, inundatii, deszapeziri, alunecari de 

teren, degajari-deblocari drumuri etc.); 

- 10 lei/ora pentru participarea la doua sedinte de instruire; 

- 10 lei/ora pentru efectuarea antrenamentelor specifice si a vizitei medicale; 

- 10 lei/ora pentru efectuarea controlului la gospodarii (pentru 50 de locuinte verificate), suma putatd 

fi acordata si fractionat; 

- 10 lei/ora pentru participarea la oricare activitate specifica serviciului voluntar pentru situatii de 

urgenta nespecificate la celelalte puncte. 

(2) De asemenea, personalului serviciilor de urgenta voluntare va fi exonerat de răspunderea 

materială pentru daunele produse pe timpul acţiunilor de intervenţie executate cu respectarea procedurilor 

specifice si i se va elibera un certificat nominal care să ateste calitatea de voluntar în serviciul de urgenţă 

voluntar, conform modelului din anexa nr. 2 la H.G. nr. 1579/2005. 

 

 

 

 Art.2. - Compartimentul financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotàrâri. 

http://lege5.ro/App/Document/hazdinzy/statutul-personalului-voluntar-din-serviciile-de-urgenta-voluntare-din-08122005?pid=27886685&d=2017-03-15#p-27886685


Art.3– Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostiinta publica, persoanelor si institutiilor 

interesate prin grija secretarului comunei.  

 

 
  PRESEDINTE DE SEDINTA, 

             CONSTANTIN BAJENARU 

 

 

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 

 

 

 

 Cerasu, 28 februarie 2017. 
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