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H O T Ă R Â R E A  NR.   
 

 Privitor la: acordarea drepturilor de care beneficiază membrii 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de la 
nivelul comunei Roşiile, în conformitate cu prevederile HG 
nr. 1579/2005, pentru participarea la intervenții. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
extraordinară din data de 28.02.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul __________ a fost ales preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
28.02.2022; 
 Luând în dezbatere referatul/raportul de specialitate al secretarului general 
UAT Roșiile înregistrat la nr. 1003/24.02.2022, prin care propune acordarea 
drepturilor de care beneficiază membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă de la nivelul comunei Roşiile, în conformitate cu prevederile HG nr. 
1579/2005, art. 7 lit. q), văzând că prin Dispoziția primarului comunei Roșiile nr. 
3/2021 s-a actualizat componenţa Serviciului Voluntar pentru Situații de  Urgenţă la 
nivelul Comunei  Roşiile, judeţul Vâlcea, motivat deoarece compensatiile in bani 
pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii nu poate fi mai mic decat 
cuantumul orar calculat la valoarea salariului lunar minim pe economie;  
 Văzând avizele comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului local Roşiile prin 
care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre întocmit 
de secretarul Comunei Roşiile; 
 În conformitate cu prevederile art. 7 din H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea 
Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, cu modificările și 
completările ulterioare, H.G. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza 
minim brut pe tara garantat in plata, art. 17, art. 19 din L. nr. 481/2004 privind 
protecția civilă r1, cu modificările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, L. 53/2003 privind codul muncii, art. 38-43 din L. 307/2006 privind 
apararea impotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, L. 24/2000 
privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, OAP nr. 
459/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de 
urgenta generate de fenomene hidrometeorologice periculoase avand ca efect 
producerea de inundatii, seceta hidrologica, precum si incidente/accidente la 
constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in 
zona costiera, cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în 
administrația publică, văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – Constituția României, 
Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la 
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Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind 
Codul Civil; 

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 129 alin. (4) lit. a), d), alin. (7) 
lit. h), p), s), alin. (14), art. 134 alin.(2) lit. a), art. 286 alin (4), art. 136, art. 139, 
art.196 alin. 1 lit. a), art.140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 11 voturi 
pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 

 

H O T Ă R Â R E : 
 

 Art. 1. Se aprobă compensarea în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat 
la intervenţii în activitatea serviciului voluntar pentru situații de urgență de la nivelul 
UAT Roșiile - art. 7 lit. q din H.G. 1579/2005, începând cu 01 Martie 2022, pentru 
fiecare participant la intervenţie, în sumă de 20 lei/oră pentru șef serviciu, șef 
formație de intervenție, membru participant la intervenţie; 

Art. 2. Șeful SVSU va ţine evidenţa şi va prezenta compartimentului financiar-
contabil referat, foaie de prezenţă lista/situaţie cu intervenţiile pentru calcularea 
cuantumului orar al compensaţiilor şi acordarea acestora, cuantum care va fi 
calculat si nu poate fi mai mic decat cuantumul orar calculat la valoarea salariului 
lunar minim pe economie, conform legislației în vigoare. 
 Art. 3. (1). Plata indemnizaţiilor de mai sus cât şi alte cheltuieli se vor asigura 
din bugetul local al comunei Roşiile, din sumele alocate în capitolul special cu 
această destinaţie, plata  făcându-se prin casieria Primăriei Roşiile direct către 
persoanele beneficiare, pe baza actului de identitate şi ridicate de cei îndreptăţiţi.  

(2). Plata indemnizațiilor nu se va face personalului din cadrul Primăriei 
Roșiile încadrat în SVSU dacă participă la intervenții și alte activități specifice 
serviciului în timpul programului normal de lucru la Primăria Roșiile.   
 Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, ca ordonator principal de 
credite, Șeful SVSU Marinescu Ștefan, Consiliul Local Roşiile şi compartimentul 
financiar-contabil care vor asigura şi celelalte drepturi membrilor voluntari din cadrul 
SVSU Roşiile, astfel cum sunt prevăzute în art.7 din HG nr.1579/2005 pentru 
aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, 
precum asigurări medicale, echipamente de protecţie, aparatură si mijloace de 
înștiințare, gratuităţi transport, control medical anual, asigurarea in caz de accident 
și de boala, ce pot interveni in timpul activităților desfășurate etc. 
 Art. 5. Cu data intrării în vigoare a prezentei îşi încetează valabilitatea orice 
hotărâre contrară. 
 Art. 6. Prezenta hotărâre va fi  comunicată Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului pentru ducere la 
îndeplinire prin compartimentele de specilitate, șefului SVSU, voluntarilor din cadrul 
serviciului fiind adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT 
Roşiile, judeţul Vâlcea.  

Roşiile, 24.02.2022 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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