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ROMÂNIA         
JUDEŢUL SĂLAJ         
COMUNA CRASNA                              
CONSILIUL LOCAL   

HOTĂRÂREA Nr.51. 
Din data de 12.05.2022. 

Privind aprobarea cuantumului orar al compensației acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de 
lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență 
 

Consiliul Local al comunei Crasna; 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare  a Primarului cu nr.4386/05.05.2022, raportul  de specialitate 
nr.4393/05.05.2022 și avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanșele publice locale; 
- prevederile art.7 lit.o) și lit.q) din H.G. nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului 

voluntar din serviciile de urgență voluntare, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederilor art.129 alin.(2) lit. d), alin.(7) lit. h) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂREȘTE: 
 
  Art.1. Se aprobă compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la 
celelalte activități prevăzute în programul serviciului voluntar pentru situații de urgență în valoare de 30 
lei/oră și acordarea de hrană gratuită, în echivalentul a cel puțin 2.000 de calorii/zi, în cazul operațiunilor 
de peste 4 ore. 
     Art.2. Cheltuielile cu plata compensațiilor  prevăzute la art.1 se va face din bugetul local al 
Comunei Crasna, din sumele alocate în capitolul special cu această destinație. 
     Art.3. Evidența timpului efectiv lucrat la intervenții de voluntarii încadrați în Serviciul voluntar 
pentru situații de urgență, se realizează de către Șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență și se 
avizează de către Primarul comunei – Președintele comitetului local pentru situații de urgență. 

Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul 
comunei Crasna și Serviciul Voluntar Pentru Situații de Urgență. 

Art.5.Persoana nemulțumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanței 
competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. 

Art.6.Prezenta se comunică cu: 
- Instituției Prefectului Județului Sălaj; 
- Primarului comunei Crasna; 
- Compartiment buget – contabilitate- resurse umane; 
- Serviciul Voluntar Pentru Situații de Urgență; 
- Dosarul ședinței. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                        Contrasemnează, 
      KOCSIS EVA                                             Secretarul general al comunei 
              Lazar Veturia 
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