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PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea modelului contractului de voluntariat,
al Serviciului Voluntar pentru Situafii de Urgen{i
din comuna Joseni, jude(ul Harghita
AvAnd in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 12021 al primarului comunei Joseni, privind aprobarea
_
modelului contractului de volurtariat
comuna Joseni, jude{ul Harghita;

al serviciului voluntar pentru Situalii de Urgenld din

- Raportul de specialitate nt. 12021 al Comparlimentului SVSU din cadrul aparatului
propriu al primarului Comunei Joseni;
-Avizul Comisiei de specialitate ...;
-Hotdr6rea Consiliului Local nr. 75/2019 privind infiin{area Serviciului Voluntar
pentruSitualii de Urgenld din comuna Joseni, judeful Harghita.
In conformitate cu:
ar1.3 alin. (3), art.17, art.19 din Legea nr. 48112004 privind proteclia civild,
republicatd, cu modificadle si completdrile ulterioare;
- arI. 6 lit. c - din O.U.G. rc.2112004 privind Sistemul Nalional de Management al
Situatiilor de Urgenld, cu modifrcdrile Ei compGtdrile ulterioare;
- art. 40 9i art. 41 alin.(l) qi alin.(2) din Legea w307 /2006 privind apdrarea impotriva
incendiilor, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
-art.2 ilin.(3), art.7 lit. a-q, art.5 alin.(6) din H.G. nr.1579/2005 pentru aprobarea
Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenld voluntare;
Jindnd cont de:
- prevederile art. 120 alin.(1) art. 1,21 alin, (1) qi alin. (2) din constitulia Romdniei,
republicata;
- prevederile art. 3 qi 4 din Carta europeand. a autonomiei locale, adoptatd la
Strasbourg la l5 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 19911997;
- prevederile all. 7 alin. (2) din Codul civil;
linAnd seama de prevederile art.40 qi urm. al Cap.V, Secliunea 1, din Legea nr.
2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative,
republicatd,
in baza art.129 alin. (2),lit. a), alin.(3) lit.c), alin.(7) lit.h), arr.139 alin.(1) gi art.196
alin. (1) lit.a) din OIJG nr.5712019 privind Codul administrativ:

-

HOTARASTE

Art'l. Se aprobd modelul contractului de voluntariat al Serviciului Voluntar oentru
Situalii de Urgen{d din comuna Joseni, judelul Harghita.
Art,2. Prezenla hotdr6re se comunicd Prefectului Judetului Harghita, primarului
comunei Joseni qi s.v.s.u din comuna Joseni qi se aduce la cunoqtin{b publicd prin afigarea
la sediul autoritAtrii administratiei publice locale gi pe site-ul www. joseni.r.o.
PRIMAR.
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Anexa la HCL nr. ..,... din

COMTINA JOSENI
Nr. inreg......../...

CONTRACT DE VOLUNTARIAT
nr. ..........., incheiat astdzi

A. Pirfile contractului
BeneJiciarul contractului: Comuna Joseni, cu sediul in Joseni ru.666, reprezentat prin
domnul Gall Szabolcs in calitate de nrimar:

7.

Nr. tel:

B. Obiectul contractului: prestarea de activitdji in domeniul situaliilor de urgenJd, conform

Statutului personalului voluntar din serviciile de urgen{d voluntare.

C. Durata contractului: 5 ani, cu posibilitatea prelr.urgirii, in conditriile Statutului personalului
voluntar din serviciile de urgenld voluntare.

D. Zona de desflqurare a activiti{ii:
a) in zona de competenlA a serviciului voluntar pentru situalii de urgentrd;
b) pe teritoriul localitblilor invecinate, in baza contractelor de interventie incheiate intre
consiliile locale.
E. Atribu(iile postului: cele prevdzute in figa postului, anexd la contractul de voluntalat

F. Condi{ii de activitate: activitatea se desfEgoari in conformitate cu legislatia in vrgoare,
conform condiliilor specifi ce.
G. Durata

activit[fii: activitatea

este nenormatd.

H, Drepturile qi obligaJiile pir{ilor privind securitatea qi sinitatea in munci:
a) asigurarea in caz de accident qi de boald, ce pot inteNeni in timpul activifitrilor desfasuate,
incheiatd de Comuna Joseni beneficiar al voluntariatului, in condiJiile legii;
b) echipament individual de protectie;
c) materialeigienico-sanitare;
I. Alte clauze:
a) perioada de preaviz este de 15 zile;
J. Drepturi qi obliga{ii generale ale
'l

pirfitor

1

.1

.

Drepturi:
fie repafiizat pe u1 post confom pregAtirii;

a)

sA

b)
c)
d)

sd beneficieze de mdsuri de securitate qi sdsn[tate a
sd beneficieze de formare profesionald;

fl
o)

muncii;

sd beneficieze de deplasare, cazare qi diurnd pe

timpul cdt se afld la cursuri de pregdtire qi
concursuri_ profesionale organizate in afara localitdlii in
care functioneazd serviciul dL
urgenld voluntar, acordate de beneficiarul voluntariatului, conform
legii;
sd benefrcieze de compensatii in bani pentru timpul efectiv
de lucru pisiat la intervenlii qi

la celelalte activitdli prevdzute in programul serviciului de urgen!6 voluntar;
cuantr.rmul
orar al compensatiei acordate voluntarului se achitd semestrial,-pe
bazd de pontaj gi va fi
egal cu cuantumul orar calcurat la valoarea salariului runar minim pe
economie x i.5.
s[ beneficieze de reduceri la taxe pe bazaHot. Cons. Local
alte drepturi: (numai pompierii civili)
1. s[ beneficieze de prioritate la serviciile acordate de prima'a comunei Joseni in sensul
cd cererile depuse cu menliunea de statut de vol'ntar, vor fi rezolvate in regim
de

2

urgenld, fbrd taxa aferentd

sd beneficieze de uniformd: pentru intervenlie, pentu pregdtire qi unirormd

ceremonie.
1.2.

de

Obliga(ii:

a) indeplinirea atributiilor conform fiqei postului;
b) verificarea gospoddriilor populaliei din comr.urd de doud ori pe an de cdtre pompierii civili;
c) respectarea disciplinei in timpul agtivitAtrilor;
d) respectarea mdsurilor de securitate qi sdndtate a muncii,
e) pastrarea secfetului de sen iciu;
0 poftyl_ in mod corespunzdror aI unifomei qi utilizarea, potrivit prescrip{iilor tehnice
g)
h)

specifice, a tehnicii de intervenlie, a echipamenturui de proteclie, a aparaturii
9i mijloacelor
de ingtiin{are;

participarea la cursurile de pregdtire, organizate de consiliul local, beneficiar
al
voluntariatului ori de alte autoritdJi ale administraliei publice centrale sau locale, dupb
caz;
s6_ patruleze in comr-nd pe timpul stdrilor de urgenli gi
a stdrilor de nevoie instituite de
CLSU a comunei Joseni, ca intervenlie pentru asigurarea protecliei bunurilor qi locuitorilor
comunel.

ciarul voluntariatului
2.1. Drepturi:
a) sd dea dispozilii cu caracter obligatoriu pentru voluntar;
2. Benefi

bJ

c)

sd exercite

controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
sa constate sdvdrqirea abaterilor disciplinare gi sd aplice sancliunile corespunzdtoare,
potrivit legii;

2.2. Obliga[ii:
sd acorde voluntarului toate drepturile ce decurg din contractul de voluntariat;
sd asigure permanent condi{iile tehnice gi organizatorice pentru desfbqurarea activitdlilor
specifice;
sd informeze voluntarul asupra condiliilor gi relaliilor de muncd ce privesc deslbsurarea
acrivirdqilor speci fi ce;
sd elibereze, la cerere, documente care atestd calitatea voluntarului;
sd asigure confidenlialitatea datelor cu caracter personal ale voluntarului;

a)
b)
c)

d)
e)

K. Dispozilii finale
1. Prevederile prezentului contract de voluntariat se completeazd cu dispozi{iile Statutului
personalului voluntar din serviciile de urgentra volr.mtare.

2.
3.

+.

In

executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordoneazd conducerii
beneficiarului voluntariatului cu care a incheiat contractul.
Modificarea conhactului de voluntariat se poate face la cererea scrisd a uneia dintre pdrfi,
formulatd in termen de 15 zile de la data la care a intervenit situatia de naturd a duce ia
modifi cbrile contractuale.
Prezentul contract individual de voluntariat s-a incheiat in doud exemplare, cate rurul pentru
fiecare parte.
B e n eJic iar

ul

voI

untar iat al ui,

Voluntar,

Prezentul contract se prelungeqte, conform prevederilor Hotdrdrii Guvernului nr. 1.579 din
08.12.2005, astfel:
1.

B en eJic ia r ul vo I u ntar iat ul

ui,

::::::il

Voluntar,
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