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    HOTĂRÂREA       Nr.  86                                                                  Data: 26.04.2018 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind stabilirea indemnizațiilor pentru personalul din cadrul Compartimentului Salvamont 

 
 Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018, 
 Analizând necesitatea stabilirii indemnizației de periculozitate și a indemnizației de hrană ce se acordă 
fiecarui membru al formaţiei salvamont, pe perioada activităţii de patrulare, de salvare precum și la formele de 
pregătire profesională a salvatorilor montani; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15077/03.04.2018  al Compartimentului Resurse Umane 
şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 

Văzând prevederile art. 19 alin. (1) din H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru 
prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți și ale Legii nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b) alin. (3) lit. b); art. 45 alin. (1); art. 115 alin. (1) lit. b) 
şi art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1. (1) Se stabilește cuantumul indemnizaţiei de periculozitate de care beneficiază  fiecare membru 
al formaţiei salvamont pe perioada activității de patrulare, precum și de salvare în munţi, constând în 
căutarea, acordarea primului ajutor medical și transportul accidentatului, astfel: 
a) Acțiuni de salvare desfășurate în perioada  1 mai -  31 octombrie : 

• Până la 1500 m altitudine:  
- ziua, între orele 6.00 – 20.00 =  65 lei /actiune 
- noaptea, între orele 20.00 -6.00 = 90 lei/acțiune 
• Peste 1500 m altitudine: 
- ziua, între orele 6.00 – 20.00 = 70 lei /acțiune 
- noaptea, între orele 20.00 -6.00 = 90 lei/acțiune 

b) Acțiuni de salvare desfășurate în perioada 1 noiembrie  -  30 aprilie : 
• Până la 1500 m altitudine:  
- ziua, între orele 7.00 – 18.00 =  75 lei /acțiune 
- noaptea, între orele 18.00 -7.00 = 90 lei/acțiune 
• Peste 1500 m altitudine: 
- ziua, între orele 7.00 – 18.00 = 85 lei /acțiune 
- noaptea, între orele 18.00 - 7.00 = 90 lei/acțiune 
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(2) Acțiunile desfășurate în condiții extreme pe trasee de alpinism sau cele care depășesc în 
desfășurare 8 ore, indiferent de anotimp = 150 lei /acțiune. 
 

Art. 2. Se stabilește cuantumul indemnizației de hrană pentru fiecare membru al formaţiei salvamont, 
după cum urmează: 
a) pentru participarea la activitățile de patrulare, precum și de salvare în munţi, constând în căutarea, 

acordarea primului ajutor medical și transportul accidentatului = 35/lei/zi, suma acordata distinct față de 
indemnizația de periculozitate; 
b) pentru participarea la formele de pregătire profesională a salvatorilor montani = 55 lei /zi 

 
Art. 3. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 
 
                PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNAT 
                       CONSILIER   LOCAL                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
              COPOȚ GEORGE ROBERT                                                             CJ. ZAMFIR GETA   
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Hotărârea a fost adoptată:  18 voturi  pentru,   0 împotrivă,  0 abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18  
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 
- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex. Compartimentul Resurse Umane 

 


	HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL

