
JUDEȚUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA NR. 19/16.04.2020 

privind aprobarea încheierii contractelor de voluntariat de către Consiliul Local ca măsuri luate pentru a 

preântampina orice risc cu infectarea cu coronavirus și desemnarea primarului comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu pentru semnarea contractelor de voluntariat 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în 

vedere:  

-Referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 117/1867/08.04.2020; 

-Raportul de specialitate nr. 118/1868/08.04.2020, intocmit de Aparatul de Specialitate al Primarului 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

- Prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/2020, privind instituirea stării de urgență, pe 

teritoriul României; 

-Prevederile art. 2, alin. 1 din Hotărârea nr. 10/2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, 

pentru propunerea instituirii stării de urgență pe teritoriul României și aprobarea unor măsuri 

suplimentare în vederea gestionării epidemiei de coronavirus SARS-CO-V-2;  

-Prevederile art. 1 din Ordinul MAI NR. 50/2020, privind stabilirea unor măsuri organizatorice necesare 

pentru respectarea izolării la domiciliu, carantinării și internării;   

-Adresa nr. 5422/23.03.2020, înaintată de Instituția Prefectului Județul Giurgiu privind necesitatea de a 

veni în sprijinul structurilor Ministerului Afacerilor interne și pentru a preântampina orice risc de 

infectare cu coronavirus, prin angajarea de către Consiliul Local al voluntarilor, pentru identificarea 

persoanelor care revin în țară și care au obligația izolării la domiciliu și pentru acordarea de sprijin 

persoanelor izolate în sensul achizitionării /furnizării de alimente, medicamente, precum și orice alte 

bunuri de strictă necesitate;  

- Prevederilor Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020, privind măsuri de răspândire a COVID – 19, art. 

3, alin. (1) si alin. (2),  

- Prevederilor art. 2 și art. 4 din H.G. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din 

serviciile de urgență voluntare;  

- Prevederilor art. 155, alin. 5, lit. “b” din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

-Prevederile art. 17 din Legea 481/2004, privind protecția civilă, cu modificările și completările 

ulterioare;   

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 83/31.10.2019, 

privind aprobarea reorganizării structurii S.V.S.U. la nivelul u.a.t. comuna Roata de Jos, Județul 

Giurgiu;  

-Prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnică legislativă și elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

-Avizele Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul 

Giurgiu numerele: 144/1894/15.04.2020, nr. 145/1895/15.04.2020 si nr. 146/1896/15.04.2020; 

 -Prevederile art. 155, alin. (1), lit. “d” si alin. (5), lit. “a”, coroborat cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. 

“d” si alin. (7), lit. “n”, art. 139, alin. (3) și art. 5, lit. cc) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 

57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. “a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun Consiliului 

Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea 

încheierii contractelor de voluntariat de către Consiliul Local ca măsuri luate pentru a preântampina 

orice risc cu infectarea cu coronavirus și desemnarea primarului comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu pentru semnarea contractelor de voluntariat , pe care îl consideră legal si oportun și adoptă 

următoarea   



 

 

HOTĂRÂRE  

 

 Art. 1. Se aprobă necesitatea și oportunitatea asigurării unor măsuri pentru prevenirea și după caz 

gestionarea situației de urgență dată de evaluarea situației epidemiologice pe teritoriul României și 

instituirea stării de urgență la nivel național, prin încheierea contractelor de voluntariat de către Consiliul 

Local, pentru a preântampina orice risc cu infectarea cu coronavirus.  

  

 Art. 2. (1) Se aproba încheierea contractelor de voluntariat de catre Consiliul Local, pentru a 

preântâmpina orice risc cu infectarea cu coronavirus.  

  (2)Drepturile de care beneficiază voluntarul sunt cele prevăzute de anexa 1 la HG 

1579/2005.  

(3) Cheltuielile aferente contractelor de voluntariat vot fi efectuate de la Capitolul 610205 

protecție civilă nonmilitară. 

             (4) Contractele de voluntariat sunt cele prevazute de anexa 1 la HG 1579/2005.  

  (5) Prin activitatea voluntarilor se vor identifica persoanele care revin în țară, pe teritoriul 

u.a.t. comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu și care au obligația izolării la domiciliu, comunicând 

Primariei Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu eventuale date de identificare ale acestora, respectiv 

nume, prenume și adresele la care sunt izolate acestea la domiciliu, precum și dacă acestea respectă sau 

nu obligația de izolare și se va asigura sprijin persoanelor izolate în sensul achizitionării/furnizării de 

alimente, medicamente, precum și orice bunuri de strictă necesitate.  

  (6) Atribuțiile persoanelor angajate ca voluntari, vor fi stabilite prin fișa postului.   

 

  Art. 3. Se desemnează de către Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, 

primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, dl. Ghidănac Marin, pentru semnarea contractelor de 

voluntariat, încheiate de Serviciul Voluntar Pentru Situații de Urgență al comunei Roata de Jos, Județul 

Girgiu, serviciu fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu.  

 

 Art. 4. (1) Primarul comunei se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri.  

  (2) Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul comunei prin Compartimentul Relații 

cu publicul și R.E.C.L.: primarului comunei, secretarului general al comunei, Serviciului Public pentru 

Situații de Urgență al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, Compartimentului Juridic și 

Compartimentului Buget Impozite Taxe Locale, Instituției Prefectului Județul Giurgiu și va fi adusă la 

cunoștință publică prin afișare la sediul primariei, pe site-ul comunei 

www.comunaroatadejos@yahoo.com și în Monitorul Oficial Local al u.a.t. comuna Roata de Jos, 

Judetul Giurgiu.  
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