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HOTĂRÂREA   Nr. 31 /2020 

Privind stabilirea cuantumului orar al compensației acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de 
lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului de urgență 

voluntar 
 

 
Consiliul Local al comunei Beriu, județul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din data 

de 30.06.2020 ; 

Având în vedere :Proiectul de hotărâre nr.33 /24.06.2020 și Referatul de aprobare nr. 
14/ 33/24.06.2020 iniţiate de primarul comunei Beriu, prin care se propune  stabilirea 
cuantumului orar al compensației acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la 
intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului de urgență voluntar; 
Raportul nr 15/31/ 24.06.2020 întocmit de compartimentul buget contabilitate ; În baza avizul 
comisiei de specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu nr. 1 înregistrat în ședința comisiei 
din 26.06.2020; 

În temeiul dispozițiilor art.7 lit.q din HGR nr. 1579/2005  pentru aprobarea Statutului 
personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;  

Văzând prevederile  ale HGR 935 /2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut 
pe ţară garantat în plată ; ale Legii  nr.273/2006 privind finanţele publice locale ; 

Precum și ale  art.129, alin. (2), lit.d, alin (7) lit h ,art.139, alin.(3) , art.196 alin.(1) lit.a)   
din Ordonanța de  urgență 57/2019 privind Codul administrativ 

 
     HOTĂRĂȘTE: 
 
 
 
 
 Art.1. Se stabileşte cuantumul orar al compensației acordate voluntarilor pentru timpul 
efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului de 
urgență voluntar  la 13,327 lei/oră. 
 

Art.2. Cuantumul nu poate fi mai mic decât cuantumul  orar calculat la valoarea 
salariului lunar minim pe economie. 

Art.3. La data adoptării prezentei se abrogă orice alte prevederi emise în acest sens. 

 Art. 4. Hotărâre  poate  fi  atacată, conform  procedurii  si termenelor  prevazute de  
Legea  nr. 554/2004  a  Contenciosului  administrativ  cu  modificările  si  completările  
ulterioare.  

 



 
 
Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului- județul Hunedoara; 

Primarului comunei Beriu; ISU –Hunedoara; dlui Drăgoţel Horaţiu Ilie- şef SVSU. 
 
BERIU, 30.06.2020 

Preşedinte de  şedinţă 

Ing.Bâldea Sorin Iulian 

  Contrasemnează, 

                    Secretar general 
, 

Jr.Firidon Ionela 

 Această hotărârea a fost adoptată  în ședința ordinară din data de 30.06 .2020  cu următoarele voturi :  

Total consilieri aleși : 13  

Prezenți  13    

Pentru :13    Împotrivă :0     Abțineri :0 

 


