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ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALȘA  

BALȘA  337015  nr. 175 
TEL: 0254648001; 0254648002; FAX: 0254648100  

E-mail primaria.balsa@yahoo.com  

HOTĂRÂREA NR. 4/2022 
privind aprobarea cuantumului orar al compensaţiei acordate voluntarilor pentru timpul efectiv 

de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgenţă 

 

Consiliul Local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, convocat în şedinţă extraordinară, 

în data de 27 ianuarie 2022; 

Având în vedere: 

-Referatul de specialitate al Șefului SVSU Balșa nr. 58/13.01.2022, prin care se solicită 

aprobarea acordării drepturilor de care beneficiază membrii SVSU al comunei Balșa, în 

conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005, cu modificările și completările ulterioare; 

-Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Balşa nr. 2055/14/13.01.2022, la 

proiectul de hotărâre nr. 4/13.01.2022, prin care se propune aprobarea cuantumului orar al 

compensaţiei acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la 

celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenţă; 

-Raportul compartimentului administrativ financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Balşa, nr. 2055/15/13.01.2022; 

-Avizul favorabil nr. 2/20.01.2022, al comisiei de specialitate nr. 1 pentru: agricultură, 

activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă, familie şi 

protecţie socială, din cadrul Consiliului Local al comunei Balşa; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Balșa nr. 

35/2005 cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciului public comunitar 

voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Balşa, modificată și actualizată prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Balșa nr. 13/2020; 

În temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005 pentru aprobarea 

Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, modificată și completată 

prin Hotărârea Guvernului nr. 371/2018, Legii finanțele publice locale nr. 273/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 1071/2021, pentru 

stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 

În conformitate cu dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și d), alin. (3), lit. e), alin. 

(7), lit. h), art. 139, alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. (1) Se aprobă acordarea drepturilor de care beneficiază membrii Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență de la nivelul comunei Balșa, în conformitate cu Hotărârea 

Guvernului nr. 1579/2005, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

a)  O indemnizație pentru instruire periodică, concursuri, alarmări, aplicații, etc. , în 

sumă de: 

- 17,00 lei/oră pentru fiecare membru SVSU, 

- 18,00 lei/oră pentru fiecare: șef serviciu, șef formație SVSU, șef echipă SVSU, 

b) O indemnizație pentru fiecare intervenție, în sumă de: 

- 17,00 lei/oră pentru fiecare membru SVSU, 

- 18,00 lei/oră pentru fiecare: șef serviciu, șef formație SVSU, șef echipă SVSU, 

mailto:primaria.balsa@yahoo.com


2 

 

- Intervențiile pe timp de noapte se majorează cu 4,50 lei/oră. 

(2) Primarul comunei Balșa va asigura și celelalte drepturi (asigurări medicale, 

echipamente de protecție, gratuități transport, control medical anual, etc.) membrilor voluntari 

din SVSU Balșa, astfel cum sunt prevăzute în art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005 

pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, cu 

modificările și completările ulterioare. 

(3) Cheltuielile cu plata indemnizațiilor de mai sus se va face din bugetul local al comunei 

Balșa, din sumele alocate în capitolul special cu această destinație. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 

Balşa prin compartimentul administrativ financiar-contabil din aparatului de specialitate.  

Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Balșa nr. 19/2020. 

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică: Primarului comunei Balşa, Compartimentului 

administrativ-financiar contabil, Instituţiei Prefectului-judeţul Hunedoara, SVSU al comunei 

Balşa, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare.   

 
 

Balşa la, 27 ianuarie 2022 

 

           Preşedinte de ședinţă                                                                         Contrasemnează,                                                                                                                                              

                Cristea Ioan                                                                                 Secretar general,                                                                                                  

                                 Jr. Tătulea Silviu-Petru 
 

 

 

 

 
Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa extraordinară din data de 27 ianuarie 2022, 

sistem de vot liber, cu un număr de ...…..voturi ,,pentru”,.…..,,abţineri” şi........voturi ,,împotrivă”.  

 

 


