
ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea structurii și cuantumul indemnizațiilor de periculozitate acordate 

membrilor Serviciului Public Județean Salvamont Prahova, pentru participarea la 

activități de patrulare și de salvare în munți 
 

 

Având în vedere: 

Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judetean Prahova,  a domnilor 

consilieri judeţeni Enescu Rareş Dan, Pîrvu Ionel, Nică Justinian Feodor, Ionică Eugen 

și Tudora Dorin, precum şi raportul Serviciului resurse umane nr.5952/19 martie 

2019,  prin  care  se  propune  aprobarea  structurii  și  cuantumul  indemnizațiilor  de 

periculozitate  acordate  membrilor  Serviciului  Public  Județean  Salvamont  Prahova, 
pentru participarea la activități de patrulare și  de salvare în munți, începând cu anul 

2019. 

Prevederile art.19 alin.(1) din Hotărârea Guvernului României nr.77/2003, 

privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea 

activității de salvare în munți; 

În temeiul prevederilor art.97 din Legea nr.215/2001, privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
 

Consiliul Judetean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1  Se aprobă structura și cuantumul indemnizațiilor de periculozitate acordate 

membrilor Serviciului Public Județean Salvamont Prahova, pentru participarea la 

activități de patrulare și de salvare în munți, începând cu anul 2019, după cum urmează: 
 

a)activitate de patrulare și/sau serviciu de permanență la bazele salvamont: 

50 lei/8 ore 

b)activitate de salvare desfașurată pe pârtiile de schi/snowboard și sanie: 

30 lei/ acțiune 

c)activitate de salvare desfășurată ziua: 
 

 

d)activitate de salvare desfașurată noaptea: 

 

 

60 lei/acțiune 
 

 

80 lei/acțiune 

Art.2 Sumele prevazute la art.1 sunt impozabile, conform legilor în vigoare. 

Art.3 Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea nr.158/2007 și Hotărârea nr.205/2012 ale 

Consiliului Judetean Prahova. 

Art.4 Serviciul Public Județean Salvamont Prahova va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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PREȘEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 

 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

HERMINA ADI BIGIU 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul  de hotărâre  privind  aprobarea structurii și cuantumul indemnizațiilor de 

periculozitate acordate membrilor  Serviciului Public Județean Salvamont Prahova, 

pentru participarea la activități de patrulare și  de salvare în munți, 

 

            Având în vedere prevederile art.19 alin.(1) din Hotărârea Guvernului 

României nr.77/2003, privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor 

montane și organizarea activității de salvare în munți, precum și scrisoarea nr. 870/2018 

a Serviciului Public Județean Salvamont prin care se  solicită aprobarea structurii și 

cuantumul indemnizațiilor de periculozitate acordate membrilor instituției, pentru 

participarea la activități de patrulare și  de salvare în munți, începând cu anul 2019, și  

luând în considerare  următoarele  aspecte: 

- din numărul total al activităților de salvare pe un an de zile, 70% îl reprezintă   

salvările de pe pârtiile de schi/snowboard și sanie;   

-   activitatea de  salvare de pe pârtiile de schi/snowboard și sanie are un risc 

 mai mic față de alte acțiuni de salvare desfășurate ziua, și acest aspect trebuie să se 

evidențieze și în nivelul indemnizației pentru acest tip de acțiune,  

- riscul la care se supun salvatorii montani în timpul acțiunilor de salvare  

desfăsurate noaptea este mult mai mare decât în cazul acțiunilor de salvare 

desfășurate ziua,  

se propun  indemnizații de periculozitate în cuantum brut impozabil:  

a) pentru activitate de patrulare și/sau serviciu de permanență la bazele salvamont  de 

50 lei/8 ore,   

b) pentru activitate de salvare desfașurată pe pârtiile de schi/snowboard și sanie  de 

30 lei/ acțiune,  

c) pentru activitate de salvare desfășurată ziua  de 60 lei/acțiune, 

d) pentru activitate de salvare desfașurată noaptea de 80 lei/acțiune, 

      Având în vedere aceste obiective, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre.  

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

TOADER  BOGDAN ANDREI 
 

 

             

Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și a libertăților cetățenilor  

 

Enescu Rareş Dan (preşedinte) 

Pîrvu Ionel (secretar) 

Nică Justinian Feodor 

Ionică Eugen 

Tudora Dorin 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

SERVICIUL RESURSE UMANE  

Nr.5952/19 martie 2019  

 

R A P O R T  

la proiect de hotărâre privind  aprobarea structurii și cuantumul indemnizațiilor de 

periculozitate acordate membrilor  Serviciului Public Județean Salvamont Prahova, 

pentru participarea la activități de patrulare și  de salvare în munți, 

 

 Văzând  referatul nr. 870/2018 al Serviciului Public Județean Salvamont prin 

care se solicită aprobarea structurii și cuantumul indemnizațiilor de periculozitate 

acordate membrilor instituției, pentru participarea la activități de patrulare și  de salvare 

în munți, începând cu anul 2019, și în conformitate cu  precum și prevederile  art.19 

alin.(1) din Hotărârea Guvernului României nr.77/2003, privind instituirea unor măsuri 

pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți 

unde se face mențiunea că: 

,, fiecare membru al formaţiei SALVAMONT primeşte, pe perioada activităţii de 

patrulare, precum şi de salvare în munţi constând în căutarea, acordarea primului 

ajutor medical şi transportul accidentatului, o indemnizaţie de periculozitate care se 

stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean sau local, în raport cu riscurile şi cu 

condiţiile naturale specifice, precum şi cheltuielile de cazare şi transport,, 

      Pentru stabilirea  structurii și a cuantumului  indemnizațiilor de periculozitate 

acordate membrilor  Serviciului Public Județean Salvamont Prahova, pentru participarea 

la activități de patrulare și  de salvare în munți, începând cu anul 2019 se iau în 

considerare următoarele  aspecte: 

- din numărul total al activităților de salvare pe un an de zile, 70% îl reprezintă   

salvările de pe pârtiile de schi/snowboard și sanie;   

- activitatea de  salvare de pe pârtiile de schi/snowboard și sanie are un risc 

 mai mic față de alte acțiuni de salvare desfășurate ziua, și acest aspect trebuie să se 

evidențieze și în nivelul indemnizației pentru acest tip de acțiune, realizându-se astfel și 

o folosire eficientă a  fondului de cheltuieli alocat prin bugetul aprobat. 

- riscul la care se supun salvatorii montani în timpul acțiunilor de salvare  

desfăsurate noaptea este mult mai mare decât în cazul acțiunilor de salvare 

desfășurate ziua, 

 Astfel, indemnizațiile de periculozitate propuse sunt:  

           

a) pentru activitate de patrulare și/sau serviciu de permanență la bazele salvamont de 

50 lei/8 ore,   

b) pentru activitate de salvare desfașurată pe pârtiile de schi/snowboard și sanie  de 

30 lei/ acțiune,  

c) pentru activitate de salvare desfășurată ziua  de 60 lei/acțiune, 

d) pentru activitate de salvare desfașurată noaptea  de 80 lei/acțiune, 

 

Aceste sume sunt impozabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare . 

 



         Faţă de cele prezentate mai sus, cu încadrarea  în   fondul  de cheltuieli  de 

personal  aprobat  pentru anul 2019, avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 

ȘEF SERVICIU, 

ION ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


