
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI     Înregistrat la nr.886 din 14.02.2022 
CO MUNA CUCA  
P R I M A R  
 
    REFERAT DE APROBARE   
 
 La proiectul de hotărâre privind încheierea unor polițe de asigurare de viață și 
sănătate pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei 
Cuca, județul Galați. 

____________________________________________________________________ 

Vlad  Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Încheierea civilă 
nr.76/2020  a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi .  
 

 Având în vedere Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată 
, cu modificările și completările ulterioare ;  
 Având în vedere  Statutul  personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare 
 aprobat prin   Hotărârea Guvernului României nr.1579/2005, cu modificările și completările 
ulterioare , potrivit căruia la art.7 lit.d)  ”asigurarea, de către beneficiarul voluntariatului, în 

condiţiile legii, împotriva riscurilor de accident şi de boală ce decurg din natura activităţii, 

cu plata primelor de asigurare de către beneficiarul voluntariatului; în lipsa asigurării sau în 

cazul neplăţii primelor de asigurare, costul prestaţiilor medicale se suportă integral de către 

beneficiarul voluntariatului;” legiuitorul aduce în sarcina beneficiarului voluntariatului 
obligația de plată a primelor de asigurare pentru membrii voluntari .  
 Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr.23 din 26.04.2018 privind 
reorganizarea  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Cuca , judeţul 
Galaţi;  
   Având în vedere cu HCL nr.1 din 27.01.2022 privind adoptarea bugetului local  pe 
anul 2021; 
             Având în vedere Legea bugetului de stat nr. 317/2021 privind adoptarea bugetului  pe 
anul 2022 ;  
 Având în vedere Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
  În temeiul   art.155 alin.(5) lit.b)   din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare   ;   
 Consider oportun iniţierea proiectului de hotărâre privind încheierea unor polițe de 
asigurare de viață și sănătate pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 
al comunei Cuca, județul Galați.   

 Faţă de acestea solicit  avizul Comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local şi  
raportul de specialitate compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. 
 
 În consecință solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art.129,  alin. (4), lit. a)  
și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ,  să dezbată și să aprobe în  şedinţa 
ordinară din 22 februarie  2022    prezentul  proiect de hotărâre. 
 
     P R I M A R ,  
               Vlad Mihăiţă 
 


