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ROMANIA
CONSILIUL IUDETEAN COVASNA

HOTARAREA Nr. 9 IZOZZ

pentru modificarea anexei nr. l la HotirArea Consiliului Judefean Covasna nr.141202L ca
privire la aprobarea,,Programului iudefean privind dotarea personalului gi spafiilor aferente
serviciilor voluntare pentru situafii de urgenfi in subordinea consiliilor locale comunale", in

perioada 2021-2024

Consiliul Judelean Covasna,
intrunitin gedinfa sa ordinari din data de27 ianuarie2022,
analiz6nd Referatul de aprobare al Pregedintelui Consiliului Judefean Covasna, cu

privire la modificarea anexei nr. 1 la HotdrArea Consiliului Judelean Covasna nr. 1412021 cu
privire la aprobarea ,,Programului judefean privind dotarea personalului gi spafiilor aferente
serviciilor voluntare pentru situafii de urgen{d in subordinea consiliilor locale comunale", irr
perioada 202'1.-2024,

vdzdnd Raportul Direcfiei economice, precum gi Avizele comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Jude,tean Covasna,

av6nd in vedere:
- art. 3 alin. (2) din Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale, cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare;
- Legea nr.30712006 privind apdrarea impotriva incendiilor, republicati;
- Ordinul ministrului afacerilor inteme nr. 7512019 pentru aprobarea Criteriilor de

performanfd privind constifuirea, incadrarea gi dotarea serviciilor voluntare gi a serviciilor
private pentru situafii de urgenfi,

in baza art. 173 alin. (7) lit. c) gi in temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de
urgenfd a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completirile
ulterioare,

norAnAgrE:

Articol unic. Anexa nr. 1 la HotirArea Consiliului Jude{ean Covasna nr.1,412021, cu privire
la aprobarea ,,Programului judefean privind dotarea personalului gi spafiilor aferente serviciilor
voluntare pentru sifuafii de urgenfi in subordinea consiliilor locale comunale", in perioada
2021-2024, se modifici 9i se i:rlocuiegte cu anexa, care face parte integrantd din prezenta
hotdrAre

Sita Buzdului,2T ianuarie 2022.
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Prezenta hotdrAre se difuzeazi. astfel:

- 1 ex. la Institulia Prefectului Judeful Covasna;
- 1 ex.la Compartimentul administralie publicd;
- 1 ex. la Direclia economicd.
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la HotirArea nr. I IZ0ZZ

. 1la HotirArea nr.1412021)

,,Programul judefean privind dotarea personalului qi spa{iilor aferente serviciilor
voluntare pentru situafii de urgenfi din subordinea consiliilor locale comunale" in

perioada 2021-2024

Art. 1. Obiectivele programului:
AvAnd in vedere importanta atribuliilor serviciilor voluntare si slaba dotare cu
echipament de protecfie a personalului serviciilor voluntare pentru situafii de
urgenfd (SVSU) din comunele judefului, Judetul Covasna intentioneazl, sd, sprijine, in
asociere cu unitdfile administrativ-teritoriale, dotarea personalului gi spaliilor
aferente serviciilor voluntare pentru situafii de urgenfd in vederea eficientizdrii
interventiilor serviciilor voluntare pentru situafii de urgenfd.

Afi.. 2. Scopul programului:
- Dezvoltarea durabili a spafiului rural este indispensabil legatd de imbundt5lirea
condigiilor serviciilor de b a25..

- Dotarea personalului gi spaliilor aferente serviciilor voluntare in perioada 2021-
2024.

- Eficientizarea interventiilor SVSU-lor pentru situalii de urgenfi, prin crearea sau
imbunititirea condifiilor necesare activitdfii de bazl.
- Cresterea sentimentului de siguranld a populafiei din mediul rural.

Art. 3. Contribufia financiari a judefului Covasna la program:
(1) Contribulia maximd a judelului Covasna, prin Consiliul judelean Covasna

nu va depdgi 25.000lei/proiect din cheltuielile eligibile.
(2) Finanlarea proiectelor de citre unitatea administrativ-teritoriald participantd

va fi in procent de minim 50% din cheltuielile eligibile.
(3) Bugetul anual al programului se va stabili prin hotdrArea consiliului

judelean in cadrul bugetului anual al judefului.

Art. 4. Beneficiarii proiectului:
Comunele din judeful Covasna.

Art. 5. Criteriile de eligibilitate pentru obfinerea sprijinului financiar:
(1) Solicitantul trebuie sd fie comund din judeful Covasna.
(2) Participarea solicitantului la program sd fie aprobatd prin hotdrAre a

consiliului local respectiv.
(3) Solicitantul sd participe cu un aport de cel pufin 50% din cheltuielile

eligibile din valoarea proiectului ce urrrreazd a se realiza.
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(4) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate d
Acordului de asociere incheiat intre pdrfi.

(5) Data depunerii ultimului proiect din anul fiscal curent este L5

Art. 6. Cheltuieli eligibile:
Categoria A
Cheltuieli eligibile legat de dotarea cu echipament de protectie a personalului
serviciilor voluntare pentru sifuafii de urgenf d, care respectd normativele in vigoare,

aga cum sunt detaliate mai jos, gi anume:

a) tmbrdcdminte sef serviciu gi membrii echipelor specializate de stins incendii:
1. costum de protecfie tip pompier;
2. cizmd, scurtd din piele cu brant metalic;
3. casci de protecfie cu vizor;
4.brAu pompier (centurd de siguranfd);
5. mAnugd de protecfie.

b) Uneltele echipei specializate de stins incendii:
1. furtun de tip C (min. 72bar);
2.feavd, de refulare - tip TURA-P cu racord tip C;

3. aparat de respirat autonom cu aer comprimat gi presiune pozitivd respectiv

accesorii;
4. lanternd;
5. sisteme de hidranti cu accesorii (hidrant portativ cu cheie, hidrant subteran) gi

cheltuieli de instalare;
6. unelte de deblocare-salvare;
7. targd.

Categoria B

Cheltuieli eligibile legate de dotarea spafiilor aferente serviciului voluntare pentru
situafii de urgenfd.

'1.. stafie de emisie-recepfie mobil;
2. alarmd;
3. sirend exterior;
4. stingdtor cu pulbere;
5. motopompd;
6. generator curent;
7. obiecte de inventar folosite la situafii de urgenle (ex. lopatd, tArndcop,

cazma, etc.).

Echipamentele de protecfie individuald vor fi conforme standardelor legale in
vigoare, si anume:
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EN469:2005+AI:2006 - imbracdminte de protectie pentru pom
performanfd pentru imbrdcimintea de protecfie pentru lupta im
EN443:2008 - Cdgti pentru lupta impotriva incendiilor in clddiri 9i in
EN1509:2012 - lncdlfdminte pentru pompieri.
EN659:2008+AI:2008 - Minugi de protecfie pentru pompieri.
EN358:2000 - Echipament individual de protectie pentru pozifionare in timpul
lucrului si prevenirea cdderilor de la indlfime.
Hidranfi - P71812 - 2013, Normativ privind securitatea la incendiu a construcfiilor,
Partea a II-a - Instalalii de stingere
Stingdtor - Ordinul Ministerului de Afaceri nr.1,6312007

Motopompi - Putere de refulare min. 3 atmosfere

Art. 7. Cheltuieli neeligibile:
1,. impozite gi taxe fiscale;
2. costuri de intrefinere;
3. materialeconsumabile;
4. autospeciale;

5. cosful meselor de lucru, scaunelor, telefonului fix, calculatoarelor si
imprimantelor.

Art.8. Criterii de selecfie a cererilor de finantare:
(1) Comisia de evaluare va verifica dacd documentafia depusd este completd gi

corect intocmitX.
(2) in cazul in care proiectul este considerat eligibil, va fi declarat cAgtigdtor gi

se va aproba finanlarea in ordinea depunerii, pAnd la epuizarea sumei totale alocate
pentru anul respectiv.

(3) Decizia comisiei de evaluare va fi comunicatd solicitanfilor, prin grija
secretarului comisiei.

(4) Finantarea se acordd in baza unui acord de asociere care se incheie pe o
perioadd de cel mult 6 luni, fdrd a depigi data de L0 decembrie a anului curent.

Art.9. Documentele necesare intocmirii cererii de finanfare:
a) Formular de solicitare a subventiilor, conform anexei nr. L.

b) HotirArea consiliului local privind participarea la program, care sd confind in
mod obligatoriu:

- denumirea programului, respectiv "Progranrul judefean privind dotarea
personalului gi spafiilor aferente serviciilor voluntare pentru situalii de urgenfi
din subordinea consiliilor locale comunale" in perioad.a2021-2024;

- titlul proiectului pentru care se solicitd sprijinul financiar din cadrul
programului judefean;

- asigurarea cofinanldrii in proporfie de cel pufin 50%;

- aprobarea modelului Acordului de asociere.
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c) Memoriu justificativ semnat de primarul unitdlii
participante in care se va specifica obligatoriu urmdtoarele:

- datele generale;
- necesitatea si oporfunitatea proiecfului;

, '.. ,:, datele de identificare a imobilului in care funcfioneazd'lva
voluntar;

- descrierea dotdrilor;
- costuri estimative ale proiectului;
- durata estimativd a finalizilrii proiectului;
- enumerarea concretd a cheltuielilor eligibile care vor fi finanlate in cadrul

programului.
d) HotdrArea consiliului local de infiinlare a serviciului voluntar, organigrama si

numdrul de personal al serviciului voluntar, regulamenful de organizare; contracte

de colaborare; tabel nominal cu personalul, in funcfie de strucfurile din care face

parte; tabel cu materiale gi tehnicd de intervenpe existente in dotare; documente care

atestd delinere4 inbazaunui titlu valabil, a dotdrii serviciului voluntar.
e) Oferte de pre! pentru bunurile ce urmeazd, a fi achizifionate.

0 Situafia activitdfilor preventive desfdgurate de serviciul voluntar pentru situatii de

urgenfd al localitdfilor (numdr de controale efectuate la gospoddriile populafiei, la

operatorii economici gi institulii din subordinea consiliului local).

g) Declarafie pe proprie rispundere a reprezentantului legal al solicitantului,
conform anexei rrr. 2, din care sd rezulte cd bunurile aferente sprijinului financiar

sunt decontate numai la Consiliul Judelean Covasna.

Art. L0. Modul de acordare a sprijinului financiar
(1) Sprijinul financiar se acordd in conditiile decontirii ulterioare a

cheltuielilor.
(2) Beneficiarii rispund de organizarea gi derularea procedurilor de atribuire a

contractelor de furnizare, in conformitate cu prevederile legale, precum gi de modul
de utilizare a sumelor alocate prin program potrivit destinaliei pentru care au fost

alocatesunt gi sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea gi legalitatea datelor

prezentate.
(3) Beneficiarul igi asumd integral rdspunderea pentru prejudiciile cauzate

terlilor din culpa sa pe parcursul implementdrii proiectului, in conformitate cu

prevederile legislaliei nalionale relevante.
(4) Beneficiarul trebuie sd pdstreze toatd documentafia legati de

implementarea proiectului inclusiv inventarul asupra bunurilor dobAndite prin
finanlare, conform legislafiei in vigoare.

(5) Dupd recepfia bunurilor, beneficiarul va inainta decontul sprijinului
financiar cdtre Consiliul ]udefean Covasna spre aprobare.

(6) Pentru solicitarea sprijinului financiar din partea Consiliul Judelean
Covasna vor fi depuse urmdtoarele documente:

a) Adresi de solicitare a decontului cu numdr de inregistrare;

)
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b) Formular de decontare completat - atAt pentru sprijinul
cAt gi pentru aportul propriu, care include pi enumeraren do

conform anexei nr.3;
c) Fotografii de documentare a dotdrilor achizifionate.
(7) 'Formularul de decontare va fi insotit de urmdtoarele acte j

xerocopie, avAnd gtampila gi semndtura beneficiarului, cu

conformitate cu originalul" :

a) facturd gi ordin de platd sau chitanld fiscald, pentru achizifii de
materiale/bunuri, emise pe numele beneficiarului sprijinului financiar;

b) extras de cont pentru justificarea pldgii;
c) copia contractelor de achizilii publice, inclusiv actele adilionale incheiate,

dacd este cazul;
d) anunful de atribuire, dupd caz;

e) proces-verbal de recepfie a dotdrilor;

0 foaia de inventar a bunurilor achizifionate.
(S) in urma verificdrii cheltuielilor eligibile se va vira suma reprezentAnd

sprijinul financiar acordat in contul bancar specificat in cererea de finantare.
(9) ln cazul renun!5rii la sprijinul financiar se va depune o cerere care va

contine solicitarea incetdrii acordului de asociere gi renunfdrii la sprijinul financiar.
(10)in urma verificdrii cheltuielilor eligibile se va vira suma reprezentAnd

sprijinul financiar acordat in contul bancar specificat in cererea de finanfare.

Art. 11. Perioada de desfiEurare a programului
Programul se va desfigura in perioada2027 -2024

Art.12. Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranti din prezentul ghid.
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Judelul Covasia
Anexa nr. I lu Ghiclul solicitantului

€

FORMULAR DE SOLICITARE A SUBVENTIILOR
privind finan{area nerambursabili din fonduri publice a"Pro

dotarea personalului gi spafiilor aferente serviciilor voluntare pentru
subordinea consiliilor locale comunale" in perioada

Solicitanli: unitifi administrativ-teritoriale

Titlul proiectului:

Spriiin financiar solicitat (in lei):

I. Date despre unitatea administrativ-teritoriali
L. Denumirea sediul

2. Reprezentantul legal
a) Date onale ale

b) Date ale res ilului financiar:

3. Codul fiscal

I

Denumire:

Sediul;

focalita
Codul pogtal: tea:

F l*
r.:Ielefon: trada:

le-mail [weu:
Fax:

Numele:

B.I. / C.I.

actului de identitate: numdrul:

Cod numeric personal:

Numele:

B.I./c.t

actului de identitate: numirul:

codul numeric personal

lN
r.:



Judelul Covasna
Anexa nr. I la Ghi&tl solicitantultri

Ns

numdrul confului bancar: deschis la banca (n

.\
filiala/sucursala/a gentia: rcpr/
Numele persoanelor cu drept de semndturd:

4. Contul bancar (Cod IBAN)

II. Date tehnice privind investifia pentru care se soliciti subventia

)

L. Localitatea:

2. Adresa:

3. Beneficiari
numirul total de persoane care fonneazi grupul finti:

4. Descrierea scurti a solicitirii

(

2
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Jude{ul Covasfla
Anexa nr. I la Ghidul solicitantului

5. Modalitifi concrete de colaborare (daci existi). Preciza(i responsabili

III. Cofinanlarea beneficiarului ( valoarea in lei) :

IV. Bugetul total al programului (in lei):

V. Subvenlia solicitati de la iudelul Covasna (in lei):

Data:..

(solicitant, nume, prenume gi funcfia)

....semnitura

(responsabil financiar)

semniturao

umele partenerului gi statutul juridic:

tribulia partenerului:

J



Declaralie pe

Subsemnatul/Subsemnata
identitate seria ............, nr. , eliberat de .....

in calitate de reprezentant legal al

2 la Ghidul solicitantului

identificat/identificati cu actul de
la data de .................., clr

........ nr. ........... bl.

*
a: t.

:,,*1

")

o

declar pe propria rdspundere ci toate informafiile fumizate gi consemnate in prezenta cerere sunt
corecte gi complete.

ingeteg cd orice omisiune sau incorectitudine in prezentarea informafiilor in scopul de a obfine
avantaje patrimoniale sau de orice alti naturd este pedepsitd conform legii.

Dcclar pc propria rispundcrc ci dotdrilc pcntru carc solicit finanfarca prin prczcntul program nu
fac obiectul altui program de finanlare.

Semnitura autofizatd a solicitantului Funcfla

Data semndrii



Anexa nr. 3la Ghidul solicitantului

b{
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FO
de decontare a

e

Contract nr./data incheierii acordului de asociere:

Unitatea administrativ-teritoriald:
Titlul proiectului:
Data inaintdrii decontului :

I. Raport de activitate
1. Descrierea pe scurt a activitdlilor desfdgurate p6nd la data intocmirii raportului
2. AIte comentarii (dupd caz):

II. Raport financiar
1. Date despre unitatea administrativ-teritoriald subventionatd:

cu sediul in localitatea , judeful Covasna, cod fiscal, contul nr.
deschis la Trezoreria .reprezentat prin in calitate de

primar.

2. D ate despre sprijinul financiar:
. valoarea sprijinului acordat de la bugetul judefean, in conformitate cu contractul incheiat:

lei
. valoarea aportului propriu: lei (minim 100% din valoarea sprijinului acordat)

3. Se anexeazd actele justificative.
4. Si centralizatoare tru fiecare ca de cheltuieli du modelul t mai

Data................

,............!, (solicitant, nume, prenume Ei funclia)

Suma

Ce reprezintd
(decont sprijin

sau aport propriu)

Categoria de

cheltuieli
Numdrul

documentului

iustificativ

Unitatea
care a emis
documenful

Data

Decont spriiin

Total spriiin (Iei)

Aport propriu

Total aport propriu (lei)
Total general (lei):

...semnitura


