PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorul 6,
Gheorghe Floricică
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modelului contractului de voluntariat utilizat în cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 şi al
serviciilor publice locale din Sectorul 6
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, precum şi
Raportul de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane;
Luând în considerare Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Sector 6;
În baza prevederilor Legii nr. 195/2001 privind voluntariatul, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi 81 alin. (2) lit. j) - n) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă modelul contractului de voluntariat ce va fi utilizat în cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 şi al serviciilor publice locale din
Sectorul 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 şi serviciile publice
locale vor întocmi propriile regulamente de organizare şi funcţionare a activităţii de
voluntariat şi le vor supune avizării Primarului Sectorului 6.
Art. 3: Primarul Sectorului 6, aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6
şi serviciile publice locale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,
conform competenţelor.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sector 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorul 6,
Gheorghe Floricică

Nr.: __________
Data: __________

ANEXA
la H.C.L.S. 6 nr. ……/……………..
MODEL - CONTRACT DE VOLUNTARIAT
utilizat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6
şi al Serviciilor publice locale din Sectorul 6

CONTRACT DE VOLUNTARIAT NR. ……/………
Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE:
- ………………………………………………………… cu sediul în ……………………………., cod
fiscal ………….., reprezentat prin d-na/dl …………………………………, în calitate de Beneficiar
al voluntariatului, şi
- …………………………… domiciliat în ……………………………………………, posesor al
actului de identitate seria…….. nr…………….., eliberat de ………………la data de…………. în
calitate de Voluntar, s-a încheiat prezentul contract în conformitate cu Legea voluntariatului nr.
195/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul prezentului contract îl constituie desfăşurarea de către voluntar a activităţilor prevăzute în
fişa postului, anexată, fără a obţine o contraprestaţie materială.
Art. 3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE VOLUNTARULUI:
3.1 Drepturi:
a) de a fi tratat ca şi coleg cu drepturi egale de către întreg personalul beneficiarului
voluntariatului;
b) de a participa activ la elaborarea şi derularea programelor în considerarea cărora se încheie
prezentul contract;
c) de a desfăşura activităţi în concordanţă cu pregătirea sa profesională;
d) de a i se asigura un loc unde să-şi desfăşoare activitatea şi accesul la echipamentul şi
consumabilele necesare derulării activităţii;
e) de a i se asigura de către beneficiarul voluntariatului, protecţia muncii, în funcţie de natura şi
de caracteristicile activităţii pe care o desfăşoară;
f) de a i se elibera de către beneficiarul voluntariatului, certificatul nominal care atestă calitatea
de voluntar;
g) de a i se rambursa cheltuielile efectuate în timpul şi în legatură cu activităţile desfăşurate de
voluntar şi care fac obiectul prezentului contract, prestabilite de către beneficiarul
voluntariatului;
h) de a beneficia de titluri onorifice, decoraţii, premii, în condiţiile legii.
3.2 Obligaţii:
a) să îndeplinească la timp sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului;
b) să anunţe din timp orice schimbare survenită în derularea programului (inclusiv întârzieri,
absenţe, etc.);
c) să prezinte documentele justificative pentru cheltuielile efectuate în timpul şi în legătură cu
activităţile desfăşurate de voluntar şi care fac obiectul prezentului contract, până la sfârşitul
lunii în care au fost efectuate cheltuielile (în caz contrar, sumele nu se mai decontează);
d) să prezinte supervizorului rapoartele de activitate;
e) să păstreze confidenţialiatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţilor de
voluntariat, inclusiv după încetarea activităţii;
f) să participe la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către beneficiarul
voluntariatului;
g) să cunoască misiunea şi activităţile beneficiarului voluntariatului;
h) să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat;
i) să aibă un comportament adecvat;
j) să răspundă pentru daunele morale şi materiale aduse beneficiarului voluntariatului din propria
culpă, în cadrul activităţii de voluntariat;
k) să cunoască şi să respecte procedurile, politicile şi regulamentele interne ale beneficiarului
voluntariatului.

Art. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI VOLUNTARIATULUI:
4.1 Drepturi:
a) de a exclude voluntarul din programele şi proiectele în care desfăşoară activităţi de
voluntariat, dacă acesta nu respectă prevederile prezentului contract;
b) de a deţine toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informaţiilor, documentaţiei şi a
altor materiale scrise, create, colectate sau/şi produse de voluntar în perioada desfăşurării
activităţilor care fac obiectul prezentului contract de voluntariat;
c) de a verifica şi a superviza activitatea voluntarului;
d) de a cere voluntarului rapoarte de activitate;
e) de a cere informaţii şi recomandări despre voluntar, altor persoane.
4.2 Obligaţii:
a) să asigure voluntarului un loc unde să-şi desfăşoare activitatea şi accesul la echipamentul şi
consumabilele necesare derulării activităţii;
b) să asigure condiţii legale de protecţie a muncii în funcţie de natura şi caracteristicile
activităţilor desfăşurate de voluntar;
c) să asigure voluntarul, în condiţiile prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident şi de
boală ce decurg din natura activităţilor desfăşurate; în lipsa asigurării, costul prestaţiilor
medicale se suportă integral de către beneficiarul voluntariatului;
d) să ramburseze voluntarului cheltuielile efectuate de acesta în timpul şi în legătură cu
activităţile ce fac obiectul prezentului contract de voluntariat, prestabilite;
e) să elibereze voluntarului certificatul nominal care atestă calitatea de voluntar.
Art. 5. DURATA CONTRACTULUI:
5.1 Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de …………… , cu posibilitatea reînnoirii sale.
5.2 Programul şi durata timpului de lucru sunt stabilite prin fişa postului, anexată.
Art. 6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ:
Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract atrage
răspunderea părţii în culpă, fiind supusă regulilor prevăzute de Codul Civil.
Art. 7. MODIFICAREA, COMPLETAREA, RENEGOCIEREA CONTRACTULUI:
7.1 Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi facută prin acordul părţilor, prin act
adiţional.
7.2 Dacă pe parcursul executării prezentului contract intervine, independent de voinţa părţilor, o
situaţie de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi
renegociat.
7.3 Renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, formulată
în termen de 15 zile de la data la care a intervenit respectiva situaţie.
Art. 8 ÎNCETAREA CONTRACTULUI:
Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea termenului pentru care este încheiat;
b) prin acordul părţilor;
c) denunţarea unilaterală din iniţiativa uneia dintre părţi, cu un preaviz de 15 zile, fără obligaţia
prezentării motivelor;
d) dacă situaţia descrisă în art. 7 pct. 7.2 face imposibilă executarea în continuare a contractului,
acesta este reziliat de plin drept.
Art. 9. LITIGII:
Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului contract sunt de
competenţa instanţelor judecătoreşti, dacă părţile contractante nu le rezolvă pe cale amiabilă.
Art. 10. DISPOZIŢII FINALE
Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, fiecare având aceeaşi valoare juridică.
Beneficiar al voluntariatului,

Voluntar,

EXPUNERE DE MOTIVE

Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane şi
ţinând cont de efectele aplicării O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare, prin care aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 şi
celelalte servicii şi instituţii publice de interes local din cadrul sectorului au fost
abilitate să facă reduceri masive de posturi şi, implicit, de personal, reduceri care au
afectat grav desfăşurarea în bune condiţii a unor activităţi specifice;
Având în vedere prevederile Legii voluntariatului nr. 195/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare supun aprobării Consiliului Local al Sectorului
6 prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contractului de voluntariat
utilizat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 şi al serviciilor
publice locale din Sectorul 6.

PRIMAR,
Cristian Constantin Poteraş

DIRECŢIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

RAPORT DE SPECIALITATE
Ca urmare a aplicării O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare, aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 şi celelalte servicii
şi instituţii publice de interes local din cadrul sectorului au fost abilitate să facă
reduceri masive de posturi şi, implicit, de personal, reduceri care au afectat grav
desfăşurarea în bune condiţii a unor activităţi specifice.
Ţinând cont de prevederile Legii voluntariatului nr. 195/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi de necesitatea realizării în timp util şi
în bune condiţii a sarcinilor stabilite fiecărei instituţii în domeniul propriu de activitate,
considerăm oportun şi necesar promovarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea
modelului contractului de voluntariat utilizat în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Sectorului 6 şi al serviciilor publice locale din Sectorul 6.
Activitatea de voluntariat va fi desfăşurată în baza unor regulamente proprii
întocmite de către aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 şi serviciile şi
instituţiile publice de interes local.
Considerăm că acest model de contract de voluntariat va veni în sprijinul
desfăşurării activităţii specifice aparatului de specialitate şi serviciilor şi instituţiilor
publice de interes local, prin atragerea unor persoane fizice cu pregătire de specialitate.
Ca urmare vă înaintăm prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea modelului
contractului de voluntariat utilizat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Sectorului 6 şi al serviciilor publice locale din Sectorul 6.
DIRECTOR
DORU ANGHEL

