
ROMÂNIA                                                                                                                             
JUDEŢUL VRANCEA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA                                                     
 
                                                               HOTĂRÂREA NR. 47 
                                                                    DIN 31.10.2019    
 
PRIVIND ACORDAREA UNOR DREPTURI BĂNEȘTI PERSONALULUI VOLUNTAR PENTRU 
PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚILE SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE 
URGENȚĂ SIHLEA  
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ 
ORDINARĂ,  
 
-având în vedere referatul de aprobare privind prezentarea și motivarea proiectului de hotărâre iniţiat de 
primarul comunei Sihlea, judeţul Vrancea, privind acordarea unor drepturi bănești personalului voluntar 
pentru participarea la activitățile Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sihlea;  
-având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la proiectul de hotărâre privind acordarea 
unor drepturi bănești personalului voluntar pentru participarea la activitățile Serviciului Voluntar pentru 
Situații de Urgență Sihlea;   
-având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la 
proiectul de hotărâre privind acordarea unor drepturi bănești personalului voluntar pentru participarea 
la activitățile Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sihlea;  
- având în vedere Hotărârea nr. 42 / 31.10.2005 privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Serviciului 
Voluntar pentru Situații de Urgență Sihlea; 
- având în vedere Hotărârea nr. 46 / 31.10.2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații 
de Urgență Sihlea; 
-în baza art. 13, lit.” f “  din Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea  împotriva incendiilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-în conformitate cu art.7, lit. ” q “  din Hotărârea Guvernului României nr. 1579/ 2005 pentru aprobarea 
Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare; 
- în temeiul art.19 din Ordonanța Guvernului României nr. 88 / 2001 privind inființarea, organizarea și 
funcționarea  serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-în temeiul art. 129, alin.2, lit. “d”, alin.7, lit. “h”, art. 139, alin.1, alin 3, lit. “a”,  art.196, alin.1, lit. ”a” din 
O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ; 
 
HOTĂRĂŞTE :  
 
ART.1 Se aprobă acordarea unor drepturi bănești personalului voluntar pentru participarea la 
activitățile Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sihlea, astfel : 

- 30 lei net/ oră/ persoană pentru participarea la antrenamente pentru situații de urgență; 
- 20 lei net/ oră/ persoană pentru timpul efectiv prestat la intervențiile în situații de urgență; 
- 2,0 lei net / control gospodărie/ persoană pentru participarea la activitățile de prevenire a 

situațiilor de urgență;    
ART. 2 Pentru acordarea drepturilor stabilite conform art. 1, șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență Sihlea va întocmi o notă de fundamentare, evidența activităților desfășurate de  personalul 
voluntar, înscrisuri doveditoare privind participarea la situații de urgență și va înainta documentația 
primarului comunei Sihlea pentru aprobarea drepturilor bănești cuvenite personalului voluntar. 
ART.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea, compartimentului 
financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență Sihlea, Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea şi aduse la cunostinţă publică 
prin grija  secretarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea.                             
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
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