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HOTĂRÂREA nr. 71 
din data de 30.08.2019 

 
Privind acordarea unor compensaţii în bani pentru timpul efectiv de lucru 

prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul 
Serviciului de Urgenţă Voluntar Zădăreni 

 
 
      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZĂDĂRENI, întrunit în şedinţa sa ordinară, din 
data de 30.08.2019, orele 1730, 
 
 Având în vedere: 
 
- Prevederile art.129 alin.2 lit.d, alin.7, lit.g, h, s din O.U.G. Nr.57/2019, privind Codul 
Administrativ; 
- Prevederile art. 7 lit.f, lit.o și lit.q din Statutul personalului voluntar din serviciile de 
urgență voluntare aprobat prin Anexa la H.G. 1579 din 2005; 
- Prevederile art.13 din Legea nr.307 din 2006, privind apărarea împotriva incendiilor 
republicată; 
- Prevederile H.G. Nr.160 din 14.02.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 
portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de 
protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă 
voluntare/private; 
- Prevederile Ordinului nr.96 in 12.06.2016 pentru aprobarea Criteriilor de 
performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a 
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; 
- Referatul Secretarului nr. 5149 din 21.08.2019; 
- Referatul de aprobare al primarului nr.5148 din 21.08.2019; 
- Votul “pentru” a 9 consilieri din totalul de 11 în funcţie, fiind prezenţi 10 consilieri. 

 
În temeiul art.129 alin.1 și art.139 din O.U.G. Nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

ART.1. – Se stabilesc compensaţiile în bani acordate personalului voluntar din cadrul 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Zădăreni, după cum 
urmează: 

a) Intervenție indiferent de funcția deținută în cuantum de 15 lei/ora de persoană; 

b) Instruire și alte aplicații:  
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- pentru pompierul voluntar cu contract - 12,5 lei/oră/persoană; 

- pentru Șef Serviciu și cadrul tehnic S.V.S.U. - 15 lei/oră/persoană;  

c) Prevenire, control și îndrumare (inclusiv campanii de conștientizare), desfășurată 
prin grupe de două persoane (1 pers. cadru tehnic S.V.S.U. Și 1 pers. pompier 
voluntar): 

- La gospodării individuale (obligatoriu de realizat minim 3 gospodării/oră) - 12,5 
lei/oră/persoană. 

- La instituții locale și instituții subordonate Consiliului Local Zădăreni (obligatoriu de 
realizat 1 instituție într-o oră) - 12,5 lei/oră/persoană. 

d) La intervențiile care depășesc 4 ore, atât cadrul tehnic S.V.S.U., Șeful de Serviciu, 
precum și pompierii voluntari implicați beneficiază individual conform legii de hrană 
gratuită în echivalentul valorii energetice de cel puțin 2000 calorii/zi sau echivalentul 
acestora în lei în cuantum de 16.6 lei/zi. 

ART.2. - Se aprobă de asemenea pentru personalul SVSU cu atribuții pe linie de 
intervenție, încheierea de asigurări de viață, conform prevederilor art. 13 lit.g din 
Legea nr.307 din 2006, privind apărarea împotriva incendiilor republicată; 

  
ART.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi se 
comunică cu:  
- Instituţia Prefectului – Judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ; 
- Şcoala Gimnazială Zădăreni;  
- Prin afişare la sediul primăriei şi pe site-ul propriu,www.primariazadareni.ro 
 
         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR, 
  BENE FLORIAN          CORBEI EMANUEL PETRU 
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