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 H O T Ă R Â R E A  Nr.52/2020 

       Privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec 

nr.29/2019 privind acordarea indemnizației lunare voluntarilor din cadrul  

Serviciului voluntar pentru situații de urgență 
 
 

 

            Consiliul local orășenesc   Borsec. 

            Luând în considerare inițiativa d-lui primar prin care se arată 

necesitatea și oportunitatea modificării art.2 din Hotărârea Consiliului local 

orășenesc Borsec nr.29/2019 privind acordarea indemnizației lunare voluntarilor 

din cadrul  Serviciului voluntar pentru situații de urgență prin extinderea 

categoriilor de intervenții, Raportul  compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului , înregistrată sub nr.77/2020, Referatul de 
aprobare înregistrată sub nr.79/2020. 

 

        Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000,republicată privind 

Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare,   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.12/2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, 
rectificat   

 

      Având în  vedere avizul de aprobare al comisia pentru buget finanțe din 

cadrul Consiliului local orășenesc Borsec  
 

        În temeiul dispozițiunilor  art.133(4),  art. 129(2),lit.d), art.129(7), lit.h),   

art.139(1),  Cap.VIII, art.196(1), lit. a), art.197  privind Codul Administrativ 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.  Modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului local orășenesc 

Borsec nr.29/2019 privind acordarea indemnizației lunare voluntarilor din cadrul  

Serviciului voluntar pentru situații de urgență,  care va avea următorul cuprins: 

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

lei/voluntar activ participant/ intervenții  pe tipurile de risc specific localității: 
A. Riscuri naturale:  

                 -  fenomene meteorologice periculoase (Posibil: ploi torențiale, 

furtuni,   secetă, îngheț, polei, viscol, înzăpeziri) 

− inundații ( Pârâul: Vinului, Mestecăniș)    
− alunecări de teren (Posibil pe str. Carpați)   
− incendii de pădure ( Pădurile din raza administrativă)  



B. Riscuri tehnologice  

− accidente ,avarii incendii și explozii (Accidente industriale, 
accidente pe căile rutiere, incendii de pădure, explozii la 

rezervoarele de depozitare produse petroliere.) 

− poluare ape (Accidental pe pârâurile: Usturoiului, 
Hantzker, Minei, Mestecăniş, Vinul Mare)  

                       - prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări (Accidental: 

vile, pavilion central, fostul sediu al instituției de turism.) 

− avarii la utilități publice ( Rețeaua electrică, rețea 
alimentare cu apă potabilă şi canalizare) 

− muniție neexplodată 
            C. Riscuri biologice  
                                   - epidemii 

                                   - epizootii/zoonoze ( Posibil la gospodării cetățenești și 
stânele din zonă) 
            D. Alte categorii : 

                                  -  pregătire profesională locală, județeană , zonală , conform 

pontajului și raportului de activitate. 
 
       Art.2.  Celelalte articole din Hotărârea Consiliului local orășenesc 

Borsec nr.29/2019 privind acordarea indemnizației lunare voluntarilor din cadrul  

Serviciului voluntar pentru situații de urgență, rămân aplicabile. 
 
      Art.3 . 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.4. Prin grija secretarului general al unității administrativ teritoriale 

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

    Art.5.  Prezenta hotărâre , prin grija secretarului general al 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 02 iunie  2020                                                

 

 
                                                                     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

                           Balazs Tibor 


