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Proiect de HOTARARE Nr._22/17.02.2022 

privind aprobarea acordarii unor compensatii in bani pentru timpul efectiv de lucru 
prestat la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul serviciului 

voluntar pentru situatii de urgenta pentru anul 2022 
        
     Consiliul local al comunei Stalpeni ,judetul Arges ; 
            Avand in vedere : 

- Referatul nr.1057/15.02.2022  a primarului comunei Stalpeni ;   
      -Raportul de specialitate inregistrat sub nr.1061/15.02.2022 al compartimentului 
de resort din primarie ; 
     - Avizul  Comisiilor de specialitate  nr.1,2 si 3 ale Consiliului local al comunei 
Stalpeni ; 
     -prevederile art.40 alin.( 1) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva 
incendiilor ,cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevederile  art.7 lit.q din HOTĂRÂREA nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 
(*actualizată*)pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de 
urgenţă voluntare 
 - HOTĂRÂRE nr. 1.071 din 4 octombrie 2021 pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată; 

 -Art. 129 alin.(1)  şi  art. 139 alin. (1 )   din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. 
 

HOTARASTE : 
 

        Art.1 Se  aproba acordarea compensatiilor in bani pentru timpul efectiv de lucru 
prestat la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul Serviciului Voluntar 
pentru Situatii de Urgenta Stalpeni pentru anul 2022. 
        Art.2.Membrii echipei specializate pentru interventie primesc o indemnizatie in 
functie de orele prestate,care nu poate fi mai mica decat cuantumul orar calculat la 
valoarea salariului lunar minim pe economie ,astfel : 

a) Salariul minim pe economie 2.550 lei /167,333 ore (norma minima de munca ) 
=15,239 lei /ora. 

Art.3. Dl Dumitrescu Cristian ,in calitate de sef SVSU STALPENI,va intocmi foaia de 
pontaj cu orele efectiv prestate de voluntari ,care va fi aprobata de dl primar in calitate 
de presedinte  CLSU STALPENI. 



Art.4. Primarul impreuna cu seful SVSU si compartimentul contabilitate ,taxe si 
impozite vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .  

Art.5. Secretarul general al comunei Stâlpeni va comunica prezenta hotărâre 
Primarului comunei Stâlpeni, compartimentului contabilitate, taxe și impozite, 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Arges în vederea exercitării controlului de legalitate și 
va fi publicată în Monitorul oficial local la adresa de web 
https://www.cjarges.ro/en/web/stalpeni/monitorul-oficial-local. 
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