
 

ROMANIA                                                                                                                                           
JUDEŢUL ARAD  
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI INEU 
 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 96  

Din 29.06.2012 

Privind înlocuirea anexei 3 la Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Serviciului Voluntar pentru Situații de urgență al orașului Ineu, aprobat 

prin Hotărârea nr. 151/30.11.2005 

 

      Consiliul local al oraşului Ineu, intrunit in şedinţa ordinara in data de 29.06.2012,  

Având in vedere: 
-      iniţiativa D-lui Primar jr.  CĂLIN - ILIE ABRUDAN; 
-     expunerea   de   motive   nr. 9.979/25.06.2012   a   domnului   primar,   jr.  CĂLIN - ILIE 
ABRUDAN; 
-     referatul nr. 9.978/25.06.2012 al d-lui Bortoș Petru sef  Serviciu Voluntar pentru Situații 
de Urgență din cadrul Primăriei orasului Ineu ; 
- referatul nr. 10.085/25.06.2012 al d-lui Brădean Pavel                           
consilier resurse umane; 
-     Hotărârea nr. 151/30.11.2005 adoptată de către Consiliul Local Ineu; 
-     LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă – Republicare; 
-  ORDONANŢA DE URGENŢĂ  nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă; 
 -   ORDIN ministrului administraţiei şi internelor nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea 
Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare 
pentru situaţii de urgenţă; 
-   Anexa nr. 1 la H.G.  nr. 1579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului 
personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare; 
-   prevederile art. 36 din Legea nr.  215/2001, a administraţiei publice locale republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

-     avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Ineu, 

    In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 

 



Art. 1. - Se aprobă înlocuirea anexei 3 la Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Serviciului Voluntar pentru Situații de urgență al orașului Ineu, aprobat prin Hotărârea nr. 
151/30.11.2005, care are conținutul conform  Anexei la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. – Contractul de voluntariat se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. 

Art.  3. - Voluntarul din Serviciul Voluntar pentru Situații de urgență al orașului Ineu va 
beneficia de compensaţii în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la 
celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă voluntar; cuantumul orar al 
compensaţiei acordate voluntarului este de 4 lei/ora pentru voluntarul necalificat (care 
indeplineste activitati de voluntariat ce nu necesita o calificare) si de 5 lei/ora pentru 
voluntarul calificat (voluntarul a carui activitate indeplineste care necesita o calificare 
anume). 
 
Art.  4. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul orasului 
Ineu și Serviciul Voluntar pentru Situații de urgență al orașului Ineu. 

Art.   5.  - Prezenta hotarare se comunică cu :  

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad; 

- Primarul oraşului Ineu; 

- Serviciul Voluntar pentru Situații de urgență al orașului Ineu;    

-directia economica;                       

- Secretar. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 
 IONEL ALB      SECRETAR, 
               ANCUŢA RADA 
 



ROMANIA                                                                                               Anexa nr. 3 

JUDETUL ARAD 

Consiliul Local al orasului INEU 

 

 

CONTRACT DE VOLUNTARIAT 

                                             nr. ............, incheiat astazi .................. 

A. Partile contractului 

1. Beneficiarul contractului: Consiliul Local al ....................., cu sediul in ..................., 

reprezentat prin domnul/doamna .............................., in calitate de ...................... 

2. Voluntar: domnul/doamna ........................, fiul/fiica lui .................... si al/a ................., 

nascut/nascuta in anul ......, luna ..........., ziua ...., in comuna/orasul ................... judetul 

............, domiciliat/domiciliata in str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., 

localitatea .................., judetul ................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de 

identitate seria ..... nr. .............., eliberat/eliberata de ........................ la data de 

.................., 

cod numeric personal ........................., absolvent al/absolventa a ......................., de 

profesie 

................., cu o vechime de ........., angajat/angajata la .................... 

B. Obiectul contractului: prestarea de activitati in domeniul situatiilor de urgenta, 

conform 

Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare 

C. Durata contractului: 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, in conditiile Statutului 

personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare 

D. Zona de desfasurare a activitatii: 

a) in zona de competenta a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta; 

b) pe teritoriul localitatilor invecinate, in baza contractelor de interventie incheiate intre 

consiliile locale. 

E. Atributiile postului: cele prevazute in fisa postului, anexa la contractul de voluntariat 

F. Conditii de activitate: activitatea se desfasoara in conformitate cu legislatia in vigoare, 

conform conditiilor specifice. 

G. Durata activitatii: activitatea este nenormata. 

H. Drepturile si obligatiile partilor privind securitatea si sanatatea in munca: 

a) asigurarea in caz de accident si de boala, ce pot interveni in timpul activitatilor 

desfasurate, incheiata de consiliul local beneficiar al voluntariatului, in conditiile legii; 

b) echipament individual de protectie; 

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 si obligatii generale ale partilor 

1. Voluntarul 



1.1. Drepturi: 

a) sa fie repartizat pe un post conform pregatirii; 

b) sa beneficieze de masuri de securitate si sanatate a muncii; 

c) sa beneficieze de formare profesionala; 

d) sa beneficieze de compensatii in bani pentru timpul efectiv de lucru la interventii, 

conform Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare; 

e) sa beneficieze de reducere din impozitul local pentru locuinta de domiciliu astfel: 

1. primul an de contract, cu 60 %; 

2. al doilea an de contract cu 70 %; 

3. al treilea an de contract, cu 80 %; 

4. al patrulea an de contract, cu 90 % 

5. al cincilea an de contract, cu 100% 

6. la prelungirea contractului va beneficia pe toata perioada acestuia de reducere 100% 

f) sa beneficieze de scutire pentru urmatoarele taxe locale: 

..........................................................................; 

g) sa beneficieze de gratuitati pe mijloacele de transport in comun din localitate, 

apartinand unitatilor din subordinea consiliului local; 

h) sa beneficieze de scutire de urmatoarele servicii in folosul comunitatii: 

...............................................................; 

i) alte drepturi: 

.......................................................................... 

1.2. Obligatii: 

a) indeplinirea atributiilor conform fisei postului; 

b) respectarea disciplinei in timpul activitatilor; 

c) respectarea masurilor de securitate si sanatate a muncii; 

d) pastrarea secretului de serviciu; 

e) portul in mod corespunzator al uniformei si utilizarea, potrivit prescriptiilor tehnice 

specifice, a tehnicii de interventie, a echipamentului de protectie, a aparaturii si 

mijloacelor 

de instiintare; 

f) participarea la cursurile de pregatire, organizate de consiliul local beneficiar al 

voluntariatului ori de alte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, dupa 

caz; 

g) alte obligatii: 

.......................................................................... 

2. Beneficiarul voluntariatului 

2.1. Drepturi: 

a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru voluntar; 

b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; 

c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, 

potrivit legii; 

d) alte drepturi: 

........................................................................... 

2.2. Obligatii: 

a) sa acorde voluntarului toate drepturile ce decurg din contractul de voluntariat; 

b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice pentru desfasurarea 



activitatilor specifice; 

c) sa informeze voluntarul asupra conditiilor si relatiilor de munca ce privesc 

desfasurarea 

activitatilor specifice; 

d) sa elibereze, la cerere, documente care atesta calitatea voluntarului; 

e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale voluntarului; 

f) alte obligatii: 

……………………………………………………… 

K. Dispozitii finale 

1. Prevederile prezentului contract de voluntariat se completeaza cu dispozitiile Statutului 

personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare. 

2. In executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordoneaza conducerii 

beneficiarului voluntariatului cu care a incheiat contractul. 

3. Modificarea contractului de voluntariat se poate face la cererea scrisa a uneia dintre 

parti, formulata in termen de 15 zile de la data la care a intervenit situatia de natura a 

duce la modificarile contractuale. 

4. Prezentul contract individual de voluntariat s-a incheiat in doua exemplare, cate unul 

pentru fiecare parte. 

Beneficiarul voluntariatului, Voluntar, 

......................... ........................ 

Prezentul contract se prelungeste, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 

1.579/2005, astfel: 

1. .......................................................................... 

2. .......................................................................... 

3. .......................................................................... 

Organizatie gazda, Voluntar, 

.............................. ........................ 

Pe data de ................... prezentul contract inceteaza in temeiul art. ..... din ............, in 

urma 

indeplinirii procedurii legale. 

Beneficiarul voluntariatului, 

............................. 


