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     HOTĂRÂREA NR. 117 
  din   21.12.2021 

privind aprobarea măsurilor organizatorice a S.V.S.U. Valea Mărului și acordarea unor 
drepturi și indemnizații pentru voluntarii din cadrul S.V.S.U 

 
    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
    Numărul şi data înregistrării proiectului: 2625/03.11.2021; 
    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă ordinară online, în data de 
21.12.2021, orele 11,00;  
    Având în vedere: 
           - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr.  2626/03.11.2021; 
           - raportul de specialitate întocmit de şeful SVSU, înregistrat sub nr. 2627/03.11.2021; 
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3;  
Având în vedere necesitatea recompensării și stimulării activității de voluntariat, în folosul comunității 
locale, prin acordarea de indemnizații, stimulente și compensații, în condițiile legii;  
Văzând prevederile:  
-O.M.A.I. nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi 
dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;  
-art. 7 lit. d), g), i), k), l), n), o) și q) din Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului 
personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare;  
-art. 12, 13, 14, 39, 40, 41 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si 
completările ulterioare;  
-Hotărârii Consiliului local al comunei Valea Mărului cu nr.   din 21.12.2021 privind înființarea, 
organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei 
Valea Mărului, județul Galați; 
În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. (d) și alin. (3), lit. e), alin. (7) litera h) și art. 139 
alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  
 

HOTĂRĂȘTE 
 



Art. 1. (1) Se acordă indemnizație pentru timpul efectiv lucrat la intervenții și la celelalte activități prevăzute 
în programul Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, voluntarilor din cadrul serviciului, după cum 
urmează :  
- Șef S.V.S.U. - 22 lei/oră;  
- Șef compartiment prevenire, șef formație de intervenție și șef grupa de intervenție – 19 lei/ora;  
- Servant pompier – 17 lei/oră.  
(2) se indexează suma pentru orele de noapte din cursul săptămânii și orele din zilele de sâmbătă cu 25% iar 
pentru orele din zilele de duminică și sărbători legale cu 100% .  
(3) Compensațiile în bani precizate la alin. (1) din prezenta, se acordă angajaților Primăriei comunei Valea 
Mărului care fac parte din Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență doar pentru timpul prestat în afara 
orelor de program.  
Art. 2. Indemnizaţia se va acorda în baza raportului la intervenţie, a notei de fundamentare întocmită de 
către şeful Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Valea Mărului şi a fişei de calcul întocmită de către 
Biroul contabilitate, financiar, impozite și taxe locale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.  
Art. 3. Se asigură membrii Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență în caz de accident și de boala, ce pot 
interveni in timpul activităților desfășurate.  
Art. 4. Se va asigura dotarea membrilor Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență cu echipament de 
protecție,aparatură si mijloace de înștiințare.  
Art. 5. Se aloca pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență cota lunară de 7,5 litri de motorină, 
necesara deplasărilor în teren și la intervenții, cât și a unui stoc de 10 litri de benzina pentru folosirea 
motopompei, motocoasei sau generatorului, precum si suplimentarea acestuia în caz de necesitate, conform 
intervențiilor efectuate.  
Art. 6. Voluntarii vor beneficia de un control medical gratuit anual și la încheierea contractului de voluntariat 
de un control psihologic.  
Art. 7. Se vor recunoaște si populariza meritele voluntarilor prin diplome și scrisori de mulțumire și prin 
evidențierea acestora cu ocazia manifestărilor culturale desfășurate în comună.  
Art. 8. Primarul comunei Valea Mărului, șeful Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și biroul 
contabilitate, financiar, impozite și taxe locale vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  
Art. 9. La data prezentei se abrogă orice prevedere contrară.  
Art.10. Prezenta hotârăre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, in 
termenul prevazute de lege, primarului comunei Valea Marului si prefectului judetului Galati si se aduce 
la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de internet www.primariavaleamarului.ro 
 

Preşedinte de şedinţă, 
                Iftimie Florentina   

                                                                                                                             

Contrasemnează, 
                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                      Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 

 
 
 
 


