
  AVIZAT DE LEGALITATE, 

SECRETARUL GENERAL  

    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

              jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

                        PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind actualizarea cuantumului compensaţiilor în bani pentru timpul 

efectiv de lucru prestat la intervenţiile şi activităţile prevăzute 

 în programul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  

al Municipiului Târgovişte 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a 

lunii decembrie 2021, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 45404/3.12.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 45405/3.12.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 481/2004 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 7 lit. q) din Statutul personalului voluntar din serviciile de 

urgenţă voluntare aprobat prin H.G. nr. 1579/2005, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Prevederile H.G. nr. 1071/2021 privind stabilirea salariului de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată; 

▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Targoviste; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. h) din Codul Administrativ   

adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și      art. 

196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019,  cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 



HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Începând cu data de 01.01.2022, cuantumul compensaţiilor în bani 

pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţiile şi activităţile prevăzute 

în programul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului 

Târgovişte este următorul: 

▪ servant pompier 18 lei brut/oră; 

▪ conducător autospecială 26 lei brut/oră; 

▪ șef grupă intervenție/echipă specializată (3 voluntari) 27 lei brut/oră; 

▪ șef formație (un voluntar) 29 lei brut/oră; 

▪ sef S.V.S.U. 44 lei brut/oră 

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îşi încetează 

aplicabilitatea  

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția 

Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului 

Târgoviște 

                                                    

              INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

      Red. D.I. 
Compartimentul de resort căruia i-a fost 

transmis prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  10 decembrie 2021 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență X 
 

Direcția Economică X  

Biroul Contencios-Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4   

Comisia nr. 5   

 

 

 



ROMANIA                                                                                         APROB  

JUD. DAMBOVITA                                                          PRIMARUL MUNICIPIULUI 

CONSILIUL LOCAL                                                          jr. Daniel Cristian STAN 

 

 

 

REFERAT 

privind actualizarea cuantumului compensatiilor în bani pentru timpul efectiv de lucru 

prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul  Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență al Municipiului Târgoviște, urmare a creșterii salariului minim 

brut pe economie 

 

 

Date generale privind initiatorul solicitarii:   

Nume / prenume / adresa : ing.  Alexandru Laurenţiu George  

Functia / calitatea : consilier / şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  

Expunerea de motive :  

- Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 

prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte 

adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 

167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239 lei/oră.  

- În vederea actualizării compensației în bani pentru voluntarii din cadrul Serviciului 

Voluntar de Urgență al municipiului Târgoviște, pentru timpul efectiv de lucru prestat la 

intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul Serviciulului Voluntar de 

Urgență al municipiului Târgoviște, rog analizați și aprobați conform legislației în vigoare, 

creșterea compensației în bani / oră , astfel : 

- servant pompier : de la valoarea de 13 lei brut / ora la 18 lei brut / oră; 

- conducător autospecială : 26 lei brut / oră ; 



- sef grupă intervenție / echipă specializată ( 3 voluntari ) : de la valoarea de 

16 lei brut / ora la 27 lei brut / oră ; 

- șef formație ( 1voluntar ) de la valoarea de 18 lei brut / oră la 29 lei brut / oră 

; 

- șef S.V.S.U. de la valoarea de 25 lei brut / oră la 44 lei brut / oră . 

 

Baza legală a solicitării :  

- Referat, nr. 43876 din 18.11.2021, privind actualizarea compensației în bani pentru 

voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar de Urgență al municipiului Târgoviște, pe 

timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în 

programul Serviciulului Voluntar de Urgență al municipiului Târgoviște . 

- Hotărârea nr. 1579 / 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din  

Serviciile Voluntare de Urgență, art. 7 pct. q ; 

- Hotărârea nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată ; 

- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

-  Lege nr. 481/2004 a Protecției Civile ; 

- Legea nr. 307 / 2006 a PSI, actualizată, art. 40 ; 

- HCL 63 din 20.02.2018, privind actualizarea cuantumului compensațiilor în bani 

pentru timpul efectiv de lucru prestatîn intervențiile și activitățile prevăzute în 

programul Serviciului Voluntar de Urgenta al Municipiului Târgoviste . 

- HCL nr. 158 / 28.07.2011 privind aprobarea prestarii de servicii contra cost catre 

persoane fizice si juridice din sectorul  de competent, de catre Serviciul Voluntar pentru 

Situatii de Urgenta al Municipiului Targoviste ( anexa nr. 1, pct. 6 ) ; 

- HCL nr. 345 / 29.11.2007 privind aprobarea procedurii de încheiere a contractelor de 

voluntariat necesare încadrării în Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta si a 

achizitionarii de mijloace si materiale necesare desfasurarii activității  

Propunerea compartimentului de specialitate:  

Supun spre analiză şi avizare comisiilor de specialitate și spre adoptare Consiliului Local 

al mun. Târgovişte, proiectul de hotărâre privind actualizarea cuantumului compensațiilor în bani 

pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul 

Serviciului Voluntar de Urgență al Municipiului Târgoviște, urmare a creșterii salariului minim pe 

economie. 

 

                    

                                            Şef S.V.S.U. 

                                            Ing. Alexandru Laurenţiu George 

 



    ROMANIA                                                                                        APROB  

JUD. DAMBOVITA                                                          PRIMARUL MUNICIPIULUI 

MUN. TARGOVISTE                                         

CONSILIUL LOCAL                                                          jr. Daniel Cristian STAN 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind actualizarea cuantumului compensatiilor în bani pentru timpul efectiv de lucru 

prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul  Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență al Municipiului Târgoviște, urmare a creșterii salariului minim 

brut pe economie 

 

 

Date generale privind initiatorul solicitarii:   

Nume / prenume / adresa : ing.  Alexandru Laurenţiu George  

Functia / calitatea : consilier / şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  

Expunerea de motive :  

- Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 

prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte 

adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 

167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239 lei/oră.  

- În vederea actualizării compensației în bani pentru voluntarii din cadrul Serviciului 

Voluntar de Urgență al municipiului Târgoviște, pentru timpul efectiv de lucru prestat la 

intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul Serviciulului Voluntar de 

Urgență al municipiului Târgoviște, rog analizați și aprobați conform legislației în vigoare, 

creșterea compensației în bani / oră , astfel : 

- servant pompier : de la valoarea de 13 lei brut / ora la 18 lei brut / oră; 

- conducător autospecială : 26 lei brut / oră ; 

- sef grupă intervenție / echipă specializată ( 3 voluntari ) : de la valoarea de 

16 lei brut / ora la 27 lei brut / oră ; 

- șef formație ( 1voluntar ) de la valoarea de 18 lei brut / oră la 29 lei brut / oră 

; 

- șef S.V.S.U. de la valoarea de 25 lei brut / oră la 44 lei brut / oră . 
 

 

Baza legală a solicitării :  

- Referat, nr. 43876 din 18.11.2021, privind actualizarea compensației în bani pentru 

voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar de Urgență al municipiului Târgoviște, pe 

timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în 

programul Serviciulului Voluntar de Urgență al municipiului Târgoviște . 

- Hotărârea nr. 1579 / 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din  

Serviciile Voluntare de Urgență, art. 7 pct. q ; 

- Hotărârea nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată ; 



- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

-  Lege nr. 481/2004 a Protecției Civile ; 

- Legea nr. 307 / 2006 a PSI, actualizată, art. 40 ; 

- HCL 63 din 20.02.2018, privind actualizarea cuantumului compensațiilor în bani 

pentru timpul efectiv de lucru prestatîn intervențiile și activitățile prevăzute în 

programul Serviciului Voluntar de Urgenta al Municipiului Târgoviste . 

- HCL nr. 158 / 28.07.2011 privind aprobarea prestarii de servicii contra cost catre 

persoane fizice si juridice din sectorul  de competent, de catre Serviciul Voluntar pentru 

Situatii de Urgenta al Municipiului Targoviste ( anexa nr. 1, pct. 6 ) ; 

- HCL nr. 345 / 29.11.2007 privind aprobarea procedurii de încheiere a contractelor de 

voluntariat necesare incadrarii in Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta si a 

achizitionarii de mijloace si materiale necesare desfasurarii activitatii ; 

Propunerea compartimentului de specialitate:  

Supunem spre analiză şi avizare comisiilor de specialitate și spre adoptare Consiliului 

Local al mun. Târgovişte, proiectul de hotărâre privind actualizarea cuantumului compensațiilor 

în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în 

programul Serviciului Voluntar de Urgență al Municipiului Târgoviște, urmare a creșterii 

salariului minim pe economie. 

 

   VICEPRIMAR                                                          Șef Serv.  Contencios Juridic 

   Jr. Cătălin RĂDULESCU                                                Cons. juridic Epurescu Elena  

 

 DIRECTOR ECONOMIC 

            Ec. Silviana MARIN  

                    

                                            Initiator  Şef S.V.S.U. 

                                                Ing. Alexandru Laurenţiu George 

 

 

 

 

                                                                        

Observații comisii de specialitate: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________                       

 


