
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERAESTI

HOTARARE
privind acordarea unor drepturi personalului din

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenld al comunei GHERAE$TI, in anul 2023

Consiliul Local al comunei Gherdeqti, judelul NeamJ,
AvAnd in vedere:
- referatul de aprobare nr. 505/13.01.2023 Ei raportul de specialitate inregistrat cu nr. 506 din

t3.01.2023;
- prevederile dispoziliilor art. 7,Li. q din H.G. nr. 157912005 pentru aprobarea Statutului

personalului voluntar din serviciile de urgentd voluntare;
- prevederile H.G nr. 1447108 .12.2022, pentru stabilirea salariului de bazl minim brut pe farA

garantat in plat6, conform cArora, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe
lund, s-a stabilit suma de 18,145 lei/ord;

Ludnd act de avizul comisiilor de specialitate;
in temeiul ari. l2g, alin. 1, art. tjg, alin. I qi art. 196, alin. 1, lit. a din OUG w.57/2019

privind Codul Administrativ, cu modificdrile qi completlrile ulterioare;

HOTARA$TE:

Art. l. Se aprobi asigurarea gi acordarea unor drepturi prevdzute de Hotdrdrea Guvemului
RomAniei nr. 157912005 personalului din Serviciul Voluntar pentru Situalii de Urgenli, dup6 cum
urmeazi.

l.Asigurarea impotriva riscurilor de accident, boald profesionald ori deces produse in timpul sau
din cauza indeplinirii atribuliitor ce le revin pe timpul intervenJiilor.
2.Eliberarea certificatului nominal care sA ateste calitatea de voluntar in serviciul de urgenld.
3.Echipament de protecjie asigurat gratuit, care sd fie folosit numai la intervenlie, exercilii,
cone ursuri qi antrenamente.
4.Despdgubirea corespunzdtoare in cazul in care, pe timpul intervenliei, i s-a degradat
imbrdcdmintea ori alte bunuri personale.

5.Scutirea de la plata chiriei pentru sala de festivitdli la organizarea unor evenimente: cdsAtoria
voluntarului sau botezul copiilor, comemorAri.
6.Rambursarea cheltuielilor efectuate pentru combustibilul consumat in cazul in
deplaseazi la intervenjie cu autovehiculul proprietate personald.
T.Compensalii in valoare de 50 lei/or5 pentru timpul efectiv de lucru prestat la

care acegtia se

intervenlii, la
activitAlile de instruire 9i la concursuri.
Art.2. Se imputernicegte, cu aducerea [a indeplinirea prezentei, Primarul comunei, in calitate de

pre$edinte al Comitetului Local pentru Situa]ii de Urgen]h qi $eful Serviciului Voluntar pentru
Situalii de Urgenld .

Art.3. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei compartimentelor
interesate.
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