
 
 

ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEȘTI 

 

                                                                H O T Ă R Â R E  

                                                               

privind acordarea unor drepturi personalului din  
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei GHERĂEȘTI, în anul 2021 

 
 

Consiliul Local al comunei Gherăești, judeţul Neamţ, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare  nr. 81/05.01.2021 și raportul de specialitate înregistrat cu nr. 448 din 

19.01.2021,   

- prevederile dispoziţiilor art. 7 din H.G. nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului 

personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare,  

Luând act de avizul comisiilor de specialitate, 

În temeiul art. 129, alin. 1, art. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă asigurarea şi acordarea unor drepturi prevăzute de Hotărârea Guvernului 

României nr. 1579/2005 personalului din Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, după cum 

urmează.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.Asigurarea împotriva riscurilor de accident, boală profesională ori deces produse în timpul sau 

din cauza îndeplinirii atribuţiilor ce le revin pe timpul intervenţiilor. 

2.Eliberarea certificatului nominal care să ateste calitatea de voluntar în serviciul de urgenţă. 

3.Echipament de protecţie asigurat gratuit, care să fie folosit numai la intervenţie, exerciţii, 

concursuri şi antrenamente. 

4.Despăgubirea corespunzătoare în cazul în care, pe timpul intervenţiei, i s-a degradat 

îmbrăcămintea ori alte bunuri personale. 

5.Scutirea de la plata chiriei pentru sala de festivităţi la organizarea unor evenimente: căsătoria 

voluntarului sau botezul copiilor, comemorări. 

6.Rambursarea cheltuielilor efectuate pentru combustibilul consumat în cazul în care aceştia se 

deplasează la intervenţie cu autovehiculul proprietate personală. 

7.Compensaţii în valoare de 13,583 lei/oră pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii, la 

activităţile de instruire şi la concursuri. 

        Art.2. Se împuterniceşte, cu aducerea la îndeplinirea prezentei, Primarul comunei, în calitate de 

preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Şeful Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă . 

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

interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CONSILIER 

ILIEȘI AUREL 

 

Nr.  3                                                                                                   Contrasemnează 

Din 29 ianuarie 2021                                                                                                 Secretar general 

                                                                                                                         Marcela PĂLĂNCEANU 

 
Adoptată  în şedinţa din 29 ianuarie 2021 cu un număr de  15 voturi  “pentru” din totalul de 15 consilieri în funcţie 



 


