
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 38 din 13.04.2020 

privind aprobarea acordării unor drepturi servanților din cadrul Serviciului Voluntar 

pentru situații de Urgență de la nivelul comunei Giarmata, pe perioada stării de 

urgență instituită pe teritoriul României 

 

CONSILIUL LOCAL al Comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința extraordinară 

din data de 13.04.2020: 

 Având în vedere: 

 Adresa ISU „BANAT”  a județului Timiș nr. 3504.586/20.03.2020 înregistrată la sediul 

Primăriei Comunei Giarmata sub nr.3092/23.03.2020; 

 Expunerea de motive a inițiatorului; 

 raportul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei Giarmata și de domnul 

Spoeală Ioan – referent în cadrul Compartimentului Protecția Mediului, SVSU; 

 prevederile art. 7 litera q din Statutul personalului voluntar din cadrul serviciile de urgență 

voluntare, aprobat prin HG nr. 1579/2005 și ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; 

 că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparența În În temeiul prevederilor art. 129 coroborate cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. (1) Se aprobă acordarea unei compensații în bani cu titlu de indemnizație 

servanților din cadrul Serviciului Voluntar pentru situații de Urgență de la nivelul comunei 

Giarmata, pe perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României, pentru timpul prestat ca 

permanență la sediul Remizei de Pompieri Giarmata (exclusiv, timpul efectiv de lucru prestat ca 

intervenție). Cuantumul orar al compensației va fi echivalent cu cuantumul orar calculat la 

valoarea salariului lunar minim pe economie brut, respectiv va fi de 13,33 lei brut/oră. 

Indemnizația va fi impozitată conform Codului Fiscal.  

(2) Se aprobă acordarea unei compensații servanților din cadrul Serviciului Voluntar 

pentru situații de Urgență de la nivelul comunei Giarmata pentru timpul efectiv de lucru prestat 

ca intervenție în cuatum de 35 lei brut/oră. 

(3) În vederea acordării compensațiilor financiare vor fi întocmite pontaje de către 

domnul Constantinescu Nicu și vor fi prezentate spre avizare domnului viceprimar Mihălceanu 

Claudiu și domnului Spoeală Ioan referent în cadrul Compartimentului Protecția Mediului, 

Serviciului Voluntar pentru situații de Urgență până la data de 02 a fiecărei luni. 
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Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Compartimentul Protecția Mediului, 

Serviciul Voluntar pentru situații de Urgență și de Serviciul Contabilitate, Buget, Finanțe, 

Achiziții Publice și Fonduri Structurale, Taxe și Impozite. 

ART.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  14 voturi „pentru”, 0 

,,împotrivă”, 0 ,,abțineri”. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

 primarului Comunei Giarmata; 

 Serviciului Voluntar pentru situații de Urgență Giarmata; 

 Serviciului Contabilitate, Buget, Finanțe, Achiziții Publice și Fonduri Structurale, Taxe și 

Impozite  

 se va afișa. 
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