ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind stabilirea drepturilor, compensaţiilor în bani şi scutirilor de servicii,
personalului din cadrul S.V.S.U.Scînteia.
Consiliul local Scînteia, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară de astăzi 28.02.2007;
Având în vedere nota de fundamentare înregistrată la nr. 8/15.01.2007, prezentată de
primarul comunei, domnul Fănică Săcăleanu, îniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr.
7/15.01.2007;
Având în vedere H.G. nr. 1.579/08.12.2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar
din serviciile de urgenţă voluntare;
Având în vedere Legea nr. 486/2006, privind finanţele publice locale;
Având în vedere Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public;
Având în vedere Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
Având în vedere referatul nr. 14/16.01.2007, întocmit de secretarul comunei;
Având în vedere referatul favorabil al Comisiei pentru Agricultură, Activităti EconomicoFinanciare, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, înregistrat la nr. 18/23.01.2007;
Având în vedere art. 38 alin. (2) lit d) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.- Se aprobă drepturi, compensaţii în bani şi scutiri de servicii, pentru personalul din
cadrul S.V.S.U.Scînteia, după cum urmează:
a) asigurarea participării active la elaborarea şi derularea programelor în domeniul situaţiilor de
urgenţă;
b) încadrarea în serviciu pe funcţii corespunzătoare pregătirii profesionale;
c) asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţiile legale de protecţie a muncii, în funcţie de
natura şi de caracteristicile activităţii respective;
d) asigurarea, împotriva riscurilor de accident şi de boală ce decurg din natura activităţii, cu plata
primelor de asigurare, în lipsa asigurării sau în cazul neplăţii primelor de asigurare, costul
prestaţiilor medicale se suportă integral de către consiliul local;
e) eliberarea de către consiliul local a unui certificat nominal care să ateste calitatea de voluntar în
serviciul de urgenţă voluntar;
f) rambursarea de către consiliul local, în condiţiile convenite în contract, a cheltuielilor efectuate
de personalul voluntar pentru realizarea activităţii de intervenţie;
g) durata timpului de lucru stabilită în conditiile statutului şi cu respectarea duratei timpului de
muncă prevăzut de art. 108 şi următoarele din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi
completările ulterioare, să nu afecteze sănătatea şi resursele psihofizice ale voluntarului;
h) păstrarea locului de muncă şi a drepturilor salariale la instituţia/operatorul economic la care
este angajat, pe perioada în care participă la intervenţii, cursuri de pregătire sau concursuri
profesionale;
i) control medical anual, asigurat gratuit de consiliul local care a înfiinţat serviciul de urgenţă
voluntar;

j) gratuităţi pe mijloacele de transport în comun, aflate sub autoritatea consiliului local;
k) uniformă, echipament de protecţie, aparatură şi mijloace de înştiinţare, asigurate gratuit
consiliul local;
l) despăgubirea corespunzătoare, de către beneficiarul voluntariatului, în cazul în care pe timpul
intervenţiei i s-a degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale;
m) exonerarea de răspunderea materială pentru daunele produse pe timpul acţiunilor de
intervenţie executate cu respectarea procedurilor specifice;
n) dreptul la antidot adecvat naturii mediului de lucru pe timpul intervenţiei, asigurat de consiliul
local sau de beneficiarul intervenţiei;
o) hrană gratuită, în echivalentul a cel puţin 2.000 de calorii/zi, în cazul operaţiunilor de peste 4
ore, asigurată de beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul intervenţiei;
p) drepturi de deplasare, cazare şi diurnă pe timpul cât se află la cursuri de pregătire şi concursuri
profesionale organizate în afara localităţii în care funcţioneaza serviciul de urgenţă voluntar,
acordate de beneficiarul voluntariatului, conform legii;
q) compensaţii în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii în sumă de 10 lei/oră şi
la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă voluntar în sumă de 2,20 lei/oră;
(cuantumul orar al compensaţiei acordate voluntarului se stabileşte şi se achită de consiliul local,
diferenţiat pe categorii de activităţi, şi nu poate fi mai mic decât cuantumul orar calculat la valoarea
salariului lunar minim pe economie).
r) sa beneficieze de scutire pentru taxe speciale locale;
s) sa beneficieze de scutire de serviciul de pază în folosul comunitatii.
Art.2.-Responsabilul cu activitatea S.V.S.U. este autorizat să stabilească persoanele cu care
se vor încheia contracte de voluntariat precum şi ţinerea evidenţei nominale pe dosare de personal a
drepturilor, scutirilor şi compensaţiilor în bani acordate.
Art.3.-Secretarul comunei va comunica în termen legal copii ale prezentei Hotarari,
Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii, I.J.S.U.Iaşi, compartimentului financiarcontabilitate al primarului comunei Scînteia, o va aduce la cunoştinţa primarului şi o va afişa în
locuri publice.
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