
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 922 din 23.01.2019 

privind acordarea de compensatii in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la 

interventii si la celelalte activitati prevazute in programul serviciului de urgenta voluntar 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de _______ la 

care participă un număr de___consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că doamna Ursache Ionela este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, 

privind acordarea de compensatii in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la 

celelalte activitati prevazute in programul serviciului de urgenta voluntar; 

Având în vedere referatul nr. 440 din 17.01.2019 întocmit de către Șef S.V.S.U;Având în 

vedere prevederile art. 7 lit. q) din H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului 

voluntar din serviciile de urgență voluntare; 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare; 

Având în vedere prevederile HG. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim 

brut pe țară, garantat în plată; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Oțeleni, înregistrat la nr.________ din data de ____________; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi agrement din cadrul 

Consiliului Local al Comunei Oțeleni înregistrat la nr.___din_____________; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Oțeleni înregistrat la nr.___din_____________; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a) și alin. (6) lit. a) 

pct.8 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (2) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 - Se acordă compensații in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la 

interventii si la celelalte activitati prevazute in programul serviciului de urgenta voluntar din 

cadrul comunei Oțeleni, în cuantum de 13 lei/oră. 



ART.2 – Compensarea in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la 

celelalte activitati prevazute in programul serviciului de urgenta voluntar din cadrul comunei 

Oțeleni se va face pe baza pontajului realizat de către Șef. S.V.S.U, avizat de către Primarul 

comunei Oțeleni. 

ART.3  Compartimentul financiar-contabil și Compartimentul protecție civilă din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni vor urmări ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentul protecție civilă; 

- Compartimentul financiar-contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

ART.5. Cu data prezentei, se abrogă orice alte prevederi contrare. 

 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

Oțeleni,_____, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 921 din 23.01.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea de compensatii in bani pentru timpul efectiv de 

lucru prestat la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul serviciului de 

urgenta voluntar 

 

Având în vedere că în ultimii 2 ani nu s-au actualizat indemnizațiile pentru pompierii 

voluntari care participă la intervenții, drepturile acestora fiind coroborate cu nivelul salariului 

minim pe economie; 

Având în vedere referatul nr. 440 din 17.01.2019 întocmit de către Șef S.V.S.U; 

Având în vedere prevederile art. 7 lit. q) din H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea 

Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare; 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare; 

Având în vedere prevederile HG. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim 

brut pe țară, garantat în plată; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a) și alin. (6) lit. a) 

pct.8 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 923 din 23.01.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea de compensatii in bani pentru timpul efectiv de 

lucru prestat la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul serviciului de 

urgenta voluntar 

 

Personalul serviciilor de urgenta voluntare are dreptul la indemnizatii pentru timpul 

efectiv de lucru la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul serviciului. 

Cuantumul orar al indemnizatiei se stabileste si se acorda de consiliul local, diferentiat pe 

categorii de functii. 

Principalele drepturi de care beneficiaza voluntarul din serviciile de urgenta voluntare 

sunt: compensatii in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la celelalte 

activitati prevazute in programul serviciului de urgenta voluntar; cuantumul orar al 

compensatiei acordate voluntarului se stabileste si se achita de consiliul local, diferentiat pe 

categorii de functii, si nu poate fi mai mic decat cuantumul orar calculat la valoarea 

salariului lunar minim pe economie. 

Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, 

prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 

2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, 

reprezentand 12,43 lei/ora. In aplicarea prevederilor art. 164 alin. (1
2
) din Legea nr. 53/2003, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2019, toate 

drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii se determina prin raportare la nivelul de 2.080 lei al 

salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. 

 

Compartiment protecție civilă 

Șef SVSU  

Miclăuș Dorinel 
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PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Compartiment protecție civilă 

Nr. 440 din 17.01.2019 

 

Aprob,  

Viceprimar cu atribuții de primar, 

Gherăescu Felician Mihai 

 

REFERAT 

 

Având în vedere că în ultimii 2 ani nu s-au actualizat indemnizațiile pentru pompierii 

voluntari care participă la situațiile de urgență, cuantumul acestora rămânând la 9 lei/oră așa 

cum a fost stabilit prin HCL nr. 7/2017; 

Având în vedere prevederile HG. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim 

brut pe țară, garantat în plată unde media este de 12,43 lei/ora; 

Solicit actualizarea indemnizației pentru pompierii voluntari din cadrul comunei Oțeleni 

conform salariului minim pe economie. 

 

 

Șef S.V.S.U.  

Miclăuș Dorinel 
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