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H O T Ă R Â R E A  nr.   45 / 2020 

privind nivelul  compensaţiei  în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la 

celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă voluntar, acordat membrilor 

Serviciului Voluntar Situatii de Urgenta Geoagiu, pentru anul 2020 

 

 

Consiliul Local al oraşului Geoagiu; 

Analizand  proiectul de hotărâre nr. 43/16.03.2020, referatul de aprobare al primarului 

orașului Geoagiu nr. 44/16.03.2020 privind nivelul  compensaţiei  în bani pentru timpul efectiv de 

lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă 

voluntar, acordat membrilor Serviciului Voluntar Situatii de Urgenta Geoagiu, pentru anul 2020, 

raportul Secretarului nr. 45/16.03.2020,  precum si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 

nr. 2420/24.03.2020, nr. 2444/24.03.2020 si nr. 2466/ 24.03.2020; 

In baza prevederilor art. 7 lit. „q” din Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă 

voluntare, aprobat prin H.G.R.  nr. 1579/ 2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și 

ale art. 13 lit. „f” din Legea nr. 307 /2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

In  temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) litera “d” coroborat cu alin. (7) litera “h”, respectiv 

art. 139 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. “a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

H O T A R A S T E 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea de compensații în bani, personalului S.V.S.U. Geoagiu, pentru 

timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul 

serviciului de urgenţă voluntar pentru anul 2020.  

Art. 2. Se stabileşte un cuantum orar al compensaţiei acordate voluntarului astfel : 

a) pentru interventie la inundatii, incendii sau alte fenomene meteorologice periculoase : 

- membrii din echipele specializate de interventie si prevenire  - 17 lei/ora 

- şef echipă specializată de intervenţie -17 lei/ora 

- sef serviciu voluntar- 18 lei/ora 

b) pentru celelalte activitati prevazute in programul SVSU : 

- membrii din echipele specializate de interventie si prevenire - 17 lei/ora 

- şef echipă specializată de intervenţie -17 lei/ora 

- sef serviciu voluntar- 18 lei/ora 

Art. 3. Compensanţiile se achită din bugetul local al orașului Geoagiu, prin intermediul 

Compartimentului Contabilitate, Salarizare.  

Art. 4.  Prezenta hotarare se poate contesta in termenul si  potrivit  Legii  contenciosului 

administrativ,  Legea nr. 554/2004,  cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 5.  Prevederile prezentei hotarari  se aduc la cunostinta publica prin afisare si se 

comunica:  

- Institutiei Prefectului - Judetul Hunedoara 

- Primarului orașului Geoagiu 

- Compartimentului Contabilitate, Salarizare; Compartimentului Situații de Urgență. 
Geoagiu, 25.03.2020 

  Preşedinte de  şedinţă                                                                  Contrasemnează Secretar General                                 

     Nyeste Iulia Elena                                                                                    jr. Cimpoeşu Maria 

 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 
 


