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HOTĂRÂREA Nr.29 
din  30 martie 2018 

 
aprobarea contractului de voluntariat care se va încheia între persoanele voluntare din cadrul 

Serviciului Voluntar pentru situații de urgență și Consiliul Local ca beneficiar al 

voluntariatului și acordarea de compesații în bani membrilor SVSU Socodor, pentru timpul 

efectiv de lucru prestat la intervenții și alte activități prevăzute în programul serviciului 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE 30 martie 2018 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, înregistrată cu nr.819/23.03.2018; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor  sub 

nr.818/23.03.2018  întocmit de domnul Boțoc Cătălin Adrian, inspector de specialitate - Șef SVSU  

în cadrul primăriei Socodor; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- prevederile  art.7lit.” q”din Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare din 

08.12.2005,aprobat prin H.G nr. 1579/2005,modificată și completată; 

- prevederile art. 40 lit. a) din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.17 și art.19 din Legea 481/2004 privind protecția civilă ,art. 19, alin. (1), lit. a) și 

art.23 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completările ulterioare; 

- prevederile art. 6 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 132/2007, pentru 

aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-

cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor; 

- prevederilor art.36 alin.2 lit.d) și alin.6 lit.a) pct.8 din Legea nr.215/2001 privind  Administraţia 

publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

Votul exprimat  de  către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din care 

toți cei 11 consilieri au votat ”pentru”, 

      

  În temeiul art. 45 alin. (2) lit.a) și art.115 alin. (1) lit.b   din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1:  Se aprobă contractului de voluntariat care se va încheia între persoanele voluntare din cadrul 

Serviciului Voluntar pentru situații de urgență și Consiliul Local ca beneficiar al voluntariatului și 
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acordarea de compesații în bani membrilor SVSU Socodor, pentru timpul efectiv de lucru prestat la 

intervenții și alte activități prevăzute în programul serviciului, conform anexei la prezenta hotarâre. 

 

Art.2: Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă ”Vasile Goldiș”al județului Arad.  

  

Art.3:  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Socodor, 

prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 

 

  Art.4: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Vasile 

Goldiș”al județului Arad şi se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe 

pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia Prefectului-Judetul Arad, Serviciul 

Juridic şi Contencios Administrativ. 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                            CONTRASEMNEAZĂ 

         TEOREAN CLAUDIU DAN                             CRIŞAN GHEORGHE 
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Anexa nr.1 la HCL nr.29/30.03.2018 

 

CONTRACT DE VOLUNTARIAT 
nr. ..........., încheiat astăzi ................... 

A. Părţile contractului 
1. Beneficiarul contractului: Consiliul Local al comunei Socodor, cu sediul în comuna 
Socodor , județul, reprezentat prin domnul Jura Ioan Dimitrie în calitate de Primar. 
2. Voluntar: domnul/doamna ......................................................., fiul/fiica lui....................şi 
al/a ....................................., născut/născută în anul ......, luna ............., ziua ...., în 
comuna/ oraşul............................., judeţul .............., domiciliat/domiciliată în str. ................. 
nr. ......,  bl. ....., sc......, et. ....., ap. ....., localitatea ........................., judeţul ..................., 
posesor/ posesoare al/abuletinului/cărţii de identitate seria ................ nr. ................, 
eliberat/eliberată de .......................... la data de ....................., cod numeric personal 
.............................., absolvent al/absolventă a ................., deprofesie ...................., cu o 
vechime de ............., angajat/angajată la ........................... 
B. Obiectul contractului: prestarea de activităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă, 
conform Statutuluipersonalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare 
C. Durata contractului: 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, în condiţiile Statutului 
personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare 
D. Zona de desfăşurare a activităţii: 
a) în zona de competenţă a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă; 
b) pe teritoriul localităţilor învecinate, în baza contractelor de intervenţie încheiate între 
consiliile locale. 
E. Atribuţiile postului: cele prevăzute în fişa postului, anexă la contractul de voluntariat 
F. Condiţii de activitate: activitatea se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
conform condiţiilor specifice. 
G. Durata activităţii: activitatea este nenormată. 
H. Drepturile şi obligaţiile părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă: 
a) asigurarea în caz de accident şi de boală, ce pot interveni în timpul activităţilor 
desfăşurate, 
încheiată de consiliul local beneficiar al voluntariatului, în condiţiile legii; 
b) echipament individual de protecţie; 
c) materiale igienico-sanitare; 
d) supliment alimentar; 
e) alte drepturi: ........................................................ 
I. Alte clauze: 
a) perioada de preaviz este de 15 zile; 
b) alte clauze: .......................................................... 
J. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor 
1. Voluntarul 
1.1. Drepturi: 
a) să fie repartizat pe un post conform pregătirii; 
b) să beneficieze de măsuri de securitate şi sănătate a muncii; 
c) să beneficieze de formare profesională; 
d) să beneficieze de compensații în valoare de .......LEI/ORĂ pentru timpul efectiv petrecut la 
concursuri sau la cursurile de instruire profesională 
e) să beneficieze de compensaţii în bani pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii, conform 
Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare,în cuantum de ______LEI/oră; 

1.2. Obligaţii: 
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a) îndeplinirea atribuţiilor conform fişei postului; 
b) respectarea disciplinei în timpul activităţilor; 
c) respectarea măsurilor de securitate şi sănătate a muncii; 
d) păstrarea secretului de serviciu; 
e) portul în mod corespunzător al uniformei şi utilizarea, potrivit prescripţiilor tehnice 
specifice, atehnicii de intervenţie, a echipamentului de protecţie, a aparaturii şi mijloacelor 
de înştiinţare; 
f) participarea la cursurile de pregătire, organizate de consiliul local beneficiar al 
voluntariatului ori de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz; 
g) alte obligaţii: ....................................................... 
2. Beneficiarul voluntariatului 
2.1. Drepturi: 
a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru voluntar; 
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, 
potrivit legii; 
d) alte drepturi: ........................................................ 
2.2. Obligaţii: 
a) să acorde voluntarului toate drepturile ce decurg din contractul de voluntariat; 
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice pentru desfăşurarea 
activităţilor specifice; 
c) să informeze voluntarul asupra condiţiilor şi relaţiilor de muncă ce privesc desfăşurarea 
activităţilor specifice; 
d) să elibereze, la cerere, documente care atestă calitatea voluntarului; 
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale voluntarului; 
f) alte obligaţii: ....................................................... 
K. Dispoziţii finale 
1. Prevederile prezentului contract de voluntariat se completează cu dispoziţiile Statutului 
personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare. 
2. În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează conducerii 
beneficiarului voluntariatului cu care a încheiat contractul. 
3. Modificarea contractului de voluntariat se poate face la cererea scrisă a uneia dintre 
părţi, formulată în termen de 15 zile de la data la care a intervenit situaţia de natură a duce 
la modificările contractuale. 
4. Prezentul contract individual de voluntariat s-a încheiat în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 
 
 
Beneficiarul voluntariatului,                                                 Comuna Socodor              
 
Voluntar,         Primar, 
............................ 

   SEF SVSU 
.......................... 

 

               Președinte de ședință,                                                                  Secretar, 

         TEOREAN CLAUDIU DAN                                            CRIȘAN GHEORGHE 
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COMUNA SOCODOR                                              Anexa nr.2 la HCL nr.29/30.03.2018 

 

 

Privind aprobarea contractului de voluntariat care se va încheia între persoanele voluntare 
din cadrul Serviciului Voluntar pentru situații de urgență și Consiliul Local ca beneficiar al 
voluntariatului și acordarea de compesații în bani membrilor SVSU Socodor, pentru timpul 
efectiv de lucru prestat la intervenții și alte activități prevăzute în programul serviciului. 
  
Compensații în bani: 
Pentru prestarea de servicii membru SVSU primes compensație în bani: 
Tarif pentru 1 oră:11,45 lei/oră cf. HG 846/2017 privind stabilirea salariului minim brut pe 
țară garantat în plată. 
Se efectuează reținerile la CAS,CASS și impozit și rezultă suma netă de plată de 6,7 
lei/oră.  

Începand cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de baza minim brut pe țară garantat în 

plată este stabilit la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166 ore, în 

medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,45 lei/oră (HG 846/2017 privind stabilirea 

salariului minim brut pe țară garantat în plată). 

 
 
 
 

               Președinte de ședință,                                                                  Secretar, 

         TEOREAN CLAUDIU DAN                                            CRIȘAN GHEORGHE 

 


