ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI

Proiect nr. 43 din 18.06.2020

Vizat pentru legalitate,
Secretar general,
Ionel BOSTAN

HOTARARE
privind aprobarea măsurilor organizatorice a S.V.S.U. Bodești și acordarea unor drepturi
și indemnizații pentru voluntarii din cadrul S.V.S.U
Având în vedere necesitatea recompensării și stimulării activității de voluntariat, în folosul
comunității locale, prin acordarea de indemnizații, stimulente și compensații, în condițiile legii;
Analizând referatul de necesitate cu nr. 3360 din 16.06.2020 al Șefului Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență cu privire la drepturile legiferate prin acte normative de care trebuie să
beneficieze voluntarii, referat de aprobare cu nr. 3424 din 18.06.2020 al primarului comunei
Bodești, și raportul de specialitate cu nr. 3425 din 18.06.2020 al Serviciul Voluntar pentru Situații
de Urgență;
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 Bodești cu nr. 47 din 31.10.2019 privind
modificarea și completarea H.C.L. nr. 16 din 04.04.2013 privind înființarea,
organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
al comunei BODEȘTI, județul Neamț
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,
Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre:
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 Bodești 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 Bodești 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 Bodești, 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 hotărârea Consiliului local al comunei Bodești nr. 16 din
31.03.2014.
Art. 10. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților și
persoanelor interesate.

Inițiator,
Primar,
Barna Marinel

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de ___________ , cu
respectarea art. 139, alin. (1) (majoritate simplă), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de ___ voturi pentru, __ abţineri şi __ voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în
funcţie şi __ consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMARIA
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 3424 din 18.06.2019
REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea măsurilor organizatorice a S.V.S.U. Bodești și acordarea unor
drepturi și indemnizații pentru voluntarii din cadrul S.V.S.U

Urmare a referatului de necesitate cu nr, 3360 din 16.06.2020 al Șefului
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență cu privire la drepturile legiferate prin
acte normative de care trebuie să beneficieze voluntarii
Analizând 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 Bodești cu nr. 47 din 31.10.2019 privind
modificarea și completarea H.C.L. nr. 16 din 04.04.2013 privind înființarea,
organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență al comunei BODEȘTI, județul Neamț;
Propun aprobarea Consiliului Local al comunei Bodești prezentul
proiect de hotărâre in forma prezentată.

Primar,
Marinel BARNA
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Nr. 3425 din 18.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea măsurilor organizatorice a S.V.S.U. Bodești și acordarea unor
drepturi și indemnizații pentru voluntarii din cadrul S.V.S.U
Văzând referatul de aprobare a primarului comunei prin care se propune
aprobarea măsurilor organizatorice a S.V.S.U. Bodești si acordarea unor drepturi si
indemnizații pentru voluntarii din cadrul S.V.S.U;
Analizând 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 Bodești cu nr. 47 din 31.10.2019 privind
modificarea și completarea H.C.L. nr. 16 din 04.04.2013 privind înființarea,
organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență al comunei BODEȘTI, județul Neamț;
În consecinţă propun aprobarea Consiliului Local al comunei Bodești prezentul
proiect de hotărâre in forma prezentata de executiv întrucât îndeplinește condițiile
necesare de a fi adoptat.

Șef SVSU,
Constantin Pașcu
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Nr. 3360 din 16.06.2020
SE APROBA,
PRIMAR,
MARINEL BARNA

REFERAT DE NECESITATE,

Subsemnatul PASCU CONSTANTIN având funcția de șef serviciu voluntar pentru situații de
urgența din necesitatea respectarii legii și indatoririlor de serviciu va rog sa supuneți spre aprobare în sedința
de Consiliu Local modificarea Hotararii nr.16 din 31.03.2014 privind măsuri organizatorice a S.V.S.U.
Bodești și acordarea unor drepturi și compensații bănești pentru voluntarii din cadrul serviciului ca
urmare a modificarii legii salarizarii si abrogarea OMAI 718/2005 dupa intrarea în vigoare a OMAI 75/2019.
In conformitate cu prevederileLegii nr.307 din 2006 si a Hotărâririi de Guvern 1579 din 2005 drepturile
pentru
membrii S.V.S.U. in temeiul legii 307 sunt :
Art. 39. - (1) Personalul angajat al serviciilor de urgenţă voluntare/private se încadrează în condiţii de
muncă similar personalului serviciilor de urgenţă profesioniste.
(2) Personalul serviciilor de urgenţă voluntare are obligaţia să poarte uniformă, echipament de
protecţie şi însemne distinctive, a căror descriere, condiţii de acordare şi folosire se stabilesc prin regulament
elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobat prin hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(3) Consiliul local, administratorul sau conducătorul instituţiei asigură gratuit personalului serviciilor
de urgenţă voluntare uniforma şi echipamentul de protecţie adecvate misiunilor pe care le îndeplineşte, iar în
cazul în care pe timpul intervenţiei i s-a degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, îl despăgubeşte în
mod corespunzător.
Art. 40. - (1) Pe timpul intervenţiei, personalului serviciilor de urgenţă voluntare i se asigură antidot
adecvat naturii mediului de lucru.
(2) În cazul operaţiunilor de lungă durată, personalului serviciilor de urgenţă voluntare i se asigură
hrana, gratuit, în echivalentul a cel puţin 2000 de calorii.
(3) Obligaţia asigurării drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) revine consiliului local,
administratorului sau conducătorului instituţiei, după caz.
Art. 41. - (1) Personalul serviciilor de urgenţă voluntare are dreptul la indemnizaţii pentru timpul
efectiv de lucru la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului.
(2) Cuantumul orar al indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte şi se acordă de către consiliul
local, diferenţiat pe categorii de funcţii.
Iar in conformitate cu HGR 1579 se specifica urmatoarele:
ART. 7
d) asigurarea, de catre beneficiarul voluntariatului, in conditiile legii, impotriva riscurilor de accident si
de boala ce decurg din natura activitatii, cu plata primelor de asigurare de catre beneficiarul voluntariatului; in
lipsa asigurarii sau in cazul neplatii primelor de asigurare, costul prestatiilor medicale se suporta integral de
catre beneficiarul voluntariatului;

g) durata timpului de lucru stabilita in conditiile prezentului statut si cu respectarea duratei timpului de
munca prevazut de art. 108 si urmatoarele din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si
completarile ulterioare, sa nu afecteze sanatatea si resursele psihofizice ale voluntarului;
i) control medical anual, asigurat gratuit de consiliul local care a infiintat serviciul de urgenta voluntar;
k) uniforma, echipament de protectie, aparatura si mijloace de instiintare, asigurate gratuit de
beneficiarul voluntariatului;
l) despagubirea corespunzatoare, de catre beneficiarul voluntariatului, in cazul in care pe timpul
interventiei i s-a degradat imbracamintea ori alte bunuri personale;
n) dreptul la antidot adecvat naturii mediului de lucru pe timpul interventiei, asigurat de beneficiarul
voluntariatului sau de beneficiarul interventiei;
o) hrana gratuita, in echivalentul a cel putin 2.000 de calorii/zi, in cazul operatiunilor de peste 4 ore,
asigurata de beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul interventiei;
q) 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.
Urmare a acestui fapt propun urmatoarele:
 Hrană gratuită în cuantum de minim 25 lei in cazul in care intervenția depășește 4 ore
 Compensații în bani pentrul timpul efectiv de lucru prestat la intervenții si celelalte activități la
care participă si anume pentru :
-șef serviciu – 22 lei/ora
-șef compartiment prevenire ,șef formație de intervenție si șef grupa de intervenție – 19lei/ora
-servant pompier – 15 lei/ora
De asemeni propun indexarea sumei pentru orele de noapte din cursul săptamânii si a orelor din
zilele de sâmbătă cu 25% iar pentru orele din zilele de duminică si sărbatori legale cu 100% conform
codului muncii
 Asigurarea in caz de accident și de boala,ce pot interveni in timpul activităților desfășurate
 Dotarea cu echipament de protecție,aparatură si mijloace de înștiințare
 În ce privește organizarea Servicilui voluntar propun constituirea unei rezerve de combustibil și
lubrifiant pentru utilajele din dotarea serviciului
(buldoexcavator,generator,motopompa,motofierastraul, motocoasa si atomizor) astfel toate aceste
utilaje să aibă rezervoarele pline în orice moment în conformitate cu prevederile art.14, lit.k, din Legea
307/2006.
 Datorită faptului că șeful SVSU se deplasează în interes de serviciu si cu autoturismul personal
propun aprobarea unei cote lunare de combustibil de 7.5 litri în conformitate cu art.7 literele f și p
din HGR nr.1579

ÎNTOCMIT ,
șef SVSU
PAȘCU CONSTANTIN

