
 
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 70 
din 22 aprilie 2021 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.158/2015 privind stabilirea 
cuantumului indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii formaţiunilor de salvare 

montană care participă la activităţile de patrulare şi salvare desfăşurate de Serviciul Public 
Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 10354/16.04.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate nr.10475/16.04.2021 al Serviciului resurse umane, raportul 

juridic nr.10486/16.04.2021 al Serviciului juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare solicitarea Serviciului Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO 

nr.33/28.03.2021, 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind 

instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de 

salvare în munţi,  

Având în vedere dispozițiile art. 13 alin. (1) din Normele financiare pentru activitatea 

sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007, cu modificările și completările 

ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit.„q”, 

precum şi cele ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I. Art.2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 158/2015 privind stabilirea 

cuantumului indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii formaţiunilor de salvare 

montană care participă la activităţile de patrulare şi salvare desfăşurate de Serviciul Public 

Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO, se modifică și va avea următorul conținut:  

„Art.2  Se stabileşte cuantumul indemnizaţiei de hrană pentru membrii formaţiei 

salvamont din cadrul Serviciului Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO Mureş, după cum 

urmează: 

a. pentru participarea la activităţile de patrulare, precum şi de salvare în munţi 

constând în căutarea, acordarea primului ajutor medical şi transportul 

accidentatului,  50 lei/zi; 

b. pentru participarea la formele de pregătire profesională pentru salvatori montani, 

85 lei/zi.” 

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Public 

Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO. 

 

PREŞEDINTE                                                                        Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                  SECRETAR GENERAL 
                        Paul Cosma  



 

Nr. 10354/16.04.2021 

Dosar IX.B.1 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.158/2015 

privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de periculozitate pentru 

membrii formaţiunilor de salvare montană care participă la activităţile de 

patrulare şi salvare desfăşurate de Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-

SALVASPEO 

 

În baza prevederilor art. 19 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind 

instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea 

activităţii de salvare în munţi, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.158/2015 

s-a stabilit cuantumului indemnizaţiei de hrană pentru membrii formaţiunilor de 

salvare montană care participă la activităţile de patrulare şi salvare desfăşurate de 

Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO.  

Limită maximă a indemnizației de hrană este stabilită prin art.13 din Hotărârea 

Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 

sportivă, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţiat pentru acţiunile de 

pregătire şi pentru participarea la acţiuni de salvare. 

Prin adresa nr. 33/28.03.2021, Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO 

Mureş solicită modificarea cuantumului indemnizaţiei de hrană, în limitele stabilite 

de Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007, așa cum a fost modificată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 720/2016. 

Astfel, se propune modificarea cuantumului indemnizaţiei de hrană pentru membrii 

formaţiei salvamont după cum urmează: 

 pentru participarea la activităţile de patrulare, precum şi de salvare în munţi 

constând în căutarea, acordarea primului ajutor medical şi transportul 

accidentatului de la  40 lei/zi la 50 lei/zi; 

 pentru participarea la formele de pregătire profesională pentru salvatori 

montani de la 55 lei/zi la 85 lei/zi. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.158/2015 privind stabilirea 

cuantumului indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii formaţiunilor de salvare 

montană care participă la activităţile de patrulare şi salvare desfăşurate de Serviciul 

Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO.   

 

 PREŞEDINTE 

           Péter Ferenc 
 

 



 

Nr.10475/16.04.2021 

Dosar IX.B.1 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.158/2015 

privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de periculozitate pentru 

membrii formaţiunilor de salvare montană care participă la activităţile de 

patrulare şi salvare desfăşurate de Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-

SALVASPEO 

 

Potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind 

instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea 

activităţii de salvare în munţi, pe perioada activităţii de patrulare, precum şi de 

salvare în munţi constând în căutarea, acordarea primului ajutor medical şi transportul 

accidentatului, precum şi participarea la formele de pregătire profesională a 

salvatorilor montani, fiecare membru al formaţiei SALVAMONT beneficiază de o 

indemnizaţie de hrană echivalentă cu baremul de hrană al sportivilor de performanţă. 

În baza prevederilor legale mai sus menționate, prin Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr. 158/2015 s-a stabilit cuantumului indemnizaţiei de hrană pentru membrii 

formaţiei salvamont din cadrul Serviciului Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO 

Mureş, după cum urmează: 

a) pentru participarea la activităţile de patrulare, precum şi de salvare în munţi 

constând în căutarea, acordarea primului ajutor medical şi transportul 

accidentatului,  40 lei/zi, nivelul maxim prevăzut la acel moment de art. 13 din 

Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă pentru competițiile sportive interne de nivel județean; 

b) pentru participarea la formele de pregătire profesională pentru salvatori montani, 

55 lei/zi - nivelul maxim prevăzut prin actul normativ anterior menționat pentru 

competițiile sportive interne de nivel national. 

Prin adresa nr.33/28.03.2021, Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO Mureş 

solicită modificarea cuantumului indemnizaţiei de hrană, având în vedere modificarea 

Normelor financiare pentru activitatea sportivă. 

Astfel, limitele maxime ale cheltuielilor de hrană pentru sportivii de performanţă, 

stabilite prin art.13 din Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea 

Normelor financiare pentru activitatea sportivă, așa cum a fost modificată prin 

Hotărârea Guvernului nr.720/2016, sunt diferenţiate pentru acţiunile de pregătire şi 

pentru participarea la acţiuni de salvare, aceasta din urmă fiind şi ele structurate în 

funcţie de nivelul competiţiilor, pe 4 niveluri: 

- de nivel comunal, orăşenesc sau municipal  - până la 45 lei/zi;   

- de nivel judeţean     - până la 50 lei/zi;     

- de nivel zonal sau interjudeţean   - până la 60 lei/zi;      

- de nivel naţional     - până la 70 lei/zi.   



 

Cât priveşte îndemnizaţia pentru participare la acţiunile de pregătire, nivelul maxim 

al acesteia este de 85 lei/zi. 

Analizând propunerea înaintată, concluzionăm că, modificarea cuantumului 

îndemnizației de hrană este justificată și că aceasta trebuie stabilită diferenţiat pe 

cele două categorii de activităţi, în mod similar cu perioada anterioară. 

Astfel, se propune modificarea cuantumului indemnizaţiei de hrană pentru membrii 

formaţiei salvamont după cum urmează: 

 pentru participarea la activităţile de patrulare, precum şi de salvare în munţi 

constând în căutarea, acordarea primului ajutor medical şi transportul 

accidentatului de la  40 lei/zi la 50 lei/zi; 

 pentru participarea la formele de pregătire profesională pentru salvatori 

montani de la 55 lei/zi la 85 lei/zi. 

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare referatul de aprobare 

nr.10354/16.04.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.158/2015 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de periculozitate pentru 

membrii formaţiunilor de salvare montană care participă la activităţile de patrulare şi 

salvare desfăşurate de Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO, apreciem că, 

sunt întrunite condițiile legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de 

hotărâre.   

 

 

 

 

ȘEF SERVICIU 

            Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier, Lucian Petruța-Oroian 

2 ex. 
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                    Nr. 10486/16.04.2021 

                   Dosar nr. IX/B/1 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.158/2015 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de periculozitate 

pentru membrii formaţiunilor de salvare montană care participă la activităţile 

de patrulare şi salvare desfăşurate de Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-

SALVASPEO 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

Referatul de aprobare nr. 10354/16.04.2021 şi în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate nr. 10475/16.04.2021 al Serviciului Resurse Umane, 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr. 115/2019, am 

procedat la verificarea legislației primare și secundare incidente, în aplicarea căreia 

este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 

autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care am 

întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile art. 19 alin. (2) din Hotărârea 

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

montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, cele ale art. 13 alin. (1) din 

Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1447/2007, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale art. 173 alin.(1) lit.„d” 

coroborate cu cele ale alin. (5) lit. „q” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.   

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 158/2015 s-a stabilit cuantumul 

indemnizaţiei de hrană pentru membrii formaţiunilor de salvare montană care participă 

la activităţile de patrulare şi salvare desfăşurate de Serviciul Public Judeţean 

SALVAMONT-SALVASPEO.  

Prin adresa nr. 33/28.03.2021, Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO Mureş 

a solicitat modificarea cuantumului indemnizaţiei de hrană pentru membrii formației 

Salvamont. 

Potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind 

instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea 

activităţii de salvare în munţi, pe perioada participării la activităţile de patrulare, 

precum şi de salvare în munţi constând în căutarea, acordarea primului ajutor medical 

şi transportul accidentatului, precum şi la formele de pregătire profesională a 

salvatorilor montani, fiecare membru al formației salvamont beneficiază de o 

indemnizaţie de hrană echivalentă cu baremul de hrană al sportivilor de performanţă. 

Prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor 

financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare, 
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reglementează limitele cheltuielilor zilnice de masă ale unei persoane pentru acţiunile 

sportive organizate în ţară, diferențiate pe categorii de acţiuni. 

Astfel, la data aprobării Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 158/2015, limitele 

cheltuielilor erau stabilite la 40 lei pentru participarea la activităţile de patrulare, 

precum şi de salvare în munţi constând în căutarea, acordarea primului ajutor medical 

şi transportul accidentatului și la 50 lei pentru participarea la formele de pregătire 

profesională pentru salvatori montani. 

Prin H.G. nr. 720/2016 privind modificarea Normelor financiare pentru activitatea 

sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, limitele acestor cheltuieli 

au fost modificate astfel: 

- pentru competițiile sportive interne de nivel județean limita maximă a 

cheltuielilor/persoană este de 50 lei; 

- pentru acţiunile de pregătire sportivă şi alte acţiuni sportive desfăşurate în ţară, 

organizate şi/sau finanţate, după caz, de cluburile sportive, asociaţiile judeţene şi a 

municipiului Bucureşti pe ramură de sport, direcţiile pentru sport judeţene şi a 

municipiului Bucureşti limita maximă a cheltuielilor este de până la 85 lei.   

Prin urmare, cuantumul îndemnizației de hrană pentru membrii formației Salvamont 

propus a fi modificat prin proiectul de act administrativ supus aprobării, se încadrează 

în limitele prevăzute de lege. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 

potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, consiliul judeţean îndeplinește atribuţii privind gestionarea serviciilor 

publice de interes judeţean, iar conform dispoziţiilor alin. (5) lit. „q” al aceluiaşi 

articol, autoritatea publică județeană asigură, potrivit competenţelor sale şi în 

condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea altor servicii publice stabilite prin 

lege, în speță Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO. 

Menționăm totodată că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Din perspectiva celor arătate mai sus, opinăm că proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 158/2015 privind stabilirea 

cuantumului indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii formaţiunilor de salvare 

montană care participă la activităţile de patrulare şi salvare desfăşurate de Serviciul 

Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus 

dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către 

comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din Ordonanța de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 
 

Întocmit: Catrinoi Ionuț/2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 
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