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H O T Ă R Â R E A  nr.29/ 2019 

       Privind acordarea indemnizației lunare voluntarilor din cadrul  Serviciului 

voluntar pentru situații de urgență 
 
 
 

            Consiliul local orășenesc   Borsec. 
            Luând în considerare raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului , prin care se arată necesitatea acordării de 

indemnizații pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte 

activități prevăzute în programul serviciului(ședințe de pregătire, întreținerea 

tehnicii de intervenție, etc.) voluntarilor din cadrul Serviciului voluntar pentru 

situații de urgență, actualizate conform Hotărârea  Guvernului  României   nr. 
937/2018, înregistrată sub nr.40/2019.   

        Având în vedere prevederile  art.13 litera ,,f”, art. 40 alin. (1) și (2) din 
Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor actualizată,  ; art. 7 
litera ,,f” şi ,,q” din Hotărârea  Guvernului  României nr. 1579/2005 actualizată, 

art.38  din  Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului voluntar pentru 

situații de urgență aprobat prin Hotărârea Consiliului  local orășenesc Borsec   nr. 

87/2016 ,   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare , Hotărârea Consiliului  local orășenesc Borsec   nr.25/2019 
privind aprobarea bugetului local pe anul 2019   

 

      Având în  vedere avizul favorabil al comisia pentru buget finanțe din 

cadrul Consiliului local orășenesc Borsec  
 

         În temeiul dispozițiunilor  art.39(1) ,art.36(2), lit.d), art.36(6), lit.a), 

pct.8,  art. 45(1) și art. 115  (1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ,și cu 

respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională  în 

administrație publică. 
 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

       Art.1.   Acordarea indemnizației  lunare pentru personalul Serviciului 

voluntar  pentru situații de urgență , prevazute în anexa nr.1, care face parte 
integranta din prezenta hotărâre. 

 
       Art.2.  Cuantumul indemnizației este stabilită în sumă fixă de 50 

lei/voluntar activ participant/ intervenții în caz de incendii, calamitate naturală, 

pregătire profesională locală, județeană , zonală , conform pontajului și raportului 

de activitate. 
 



       Art.3. Pontajul și raportul de activitate va fi întocmit de d-ul Suciu 
Andrei, referent apărare civila din cadrul aparatului de specialitate al primarului , 

avizat/confirmat de către primarul localității și se va depune lunar cel târziu până la 
data de 25 al lunii pentru care se solicită plata , la Compartimentul Resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului.     

 
     Art.4 . Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  d-

ul Suciu Andrei, referent apărare civila din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului în colaborare cu  Serviciul  voluntar  pentru situații de urgență 
 

                  Art.5. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale Borsec, 

prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul primăriei. 
 

    Art.6.  Prezenta hotărâre , prin grija secretarului Unității Administrativ 
Teritoriale Borsec se va înainta : 

                  Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea verificării 

legalității actului ;     

                 Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului. 

                Serviciul  voluntar  pentru situații de urgență 
 

 
 

 
 
Borsec, la  23  aprilie  2019    
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