
      R  O  M  Â  N  I  A                             
JUDEłUL HUNEDOARA                                                                                           
   MUNICIPIUL BRAD                                                 
    CONSILIUL LOCAL                                 

H O T Ă R Â R E A  NR. 145/2007* 
privind aprobarea contribuŃiei financiare la AsociaŃia ,, SALVITAL” Hunedoara 
pentru salarizarea şi echiparea personalului paramedical preluat de la Primăria 

municipiului Brad, începând cu data de 1 ianuarie 2008 
 

Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE  MOTIVE a Primarului municipiului Brad prin care se 
propune aprobarea contribuŃiei financiare la AsociaŃia ,,SALVITAL” Hunedoara pentru salarizarea şi 
echiparea unui post de paramedic din personalul preluat  de la Primăria municipiului Brad, începând cu 
data de 1 ianuarie 2008 în baza Hotărârii  nr. 14/2007 a AsociaŃiei ,, SALVITAL” Hunedoara prin care 
s-a aprobat preluarea acestui personal. 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, a art. 90, 
91,93, 115 şi 116 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art. 20 alin. 2 din Legea bugetului asigurărilor sociale nr. 487/2006, a Legii 
nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului Ministrului SănătăŃii 
nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază; a art. 13 
din O. U. G. nr. 115/2004  aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 125/2005, a 
Statutului AsociaŃiei ,,SALVITAL” Hunedoara cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârilor 
nr. 12/2007 şi 14/2007 ale AsociaŃiei ,,SALVITAL” Hunedoara. 
 În temeiul prevederilor art. 12, alin. 1, art. 36 alin. 2 lit,,d” , alin. 6 lit,,a” pct. 15 şi art. 45 din 
Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
  Art.1– Se aprobă susŃinerea financiară începând cu data de 1 ianuarie 2008, pentru 
salarizarea şi echiparea corespunzătoare a unui post de paramedic din personalul preluat de la Primăria 
municipiului Brad de către AsociaŃia ,,SALVITAL” Hunedoara care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
Serviciului Mobil de UrgenŃă Resuscitare şi Descarcerare al JudeŃului Hunedoara.   
    Art.2 – Se aprobă Acordul încheiat între AsociaŃia ,,SALVITAL” Hunedoara şi Consiliul 
local al municipiului Brad privind preluarea personalului paramedical de către AsociaŃia ,,SALVITAL” 
Hunedoara începând cu data de 1 ianuarie 2008, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
  Art. 3– Se împuterniceşte primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu să semneze 
Acordul menŃionat la art. 2 din prezenta hotărâre. 
  Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 
- AsociaŃie ,,SALVITAL” Hunedoara 
-    Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Brad 

    BRAD, 20.12.2007                                                                                                                                  
       
 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                             Contrasemnează                                    
  Sim Mihaela Dorina                  SECRETAR      
                               
                                                        Epure  Agnes 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,, pentru”   
 



              R O M Â N I A 
             JUDEłUL HUNEDOARA                                                     ASOCIAłIA „ SALVITAL” 
             CONSILIUL LOCAL AL  
             MUNICIPIULUI BRAD                                                                    HUNEDOARA 
             Brad, 335200 str. Republicii nr. 18                                             Deva, PiaŃa Victoriei, nr. 18  
             Tel. 0254/612665 Fax 0254/61 
              E-mail: bradprim@yahoo.com 
 
Nr. __________/27.12.2007                                                                    Nr. ___________/27.12.2007 
 

A C O R D  PRIVIND PRELUAREA 
PERSONALULUI PARAMEDICAL DE CĂTRE ASOCIAłIA 

„SALVITAL” HUNEDOARA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IANUARIE 2008,          
CONFORM H.C.L. BRAD NR. 145/2007 

 
 
 CADRUL GENERAL 
 
 
 I.  Acordul se încheie în vederea asigurării cadrului necesar pentru realizarea scopului AsociaŃiei 
,, SALVITAL” Hunedoara şi reglementează modalitatea de susŃinere financiară pentru salarizarea şi 
dotarea cu echipamente necesare a personalului paramedical angajat de către AsociaŃia ,,SALVITAL” 
Hunedoara. 
 
 Consiliul local al municipiului Brad s-a asociat cu alte autorităŃi publice locale în vederea 
constituirii AsociaŃiei ,, SALVITAL” Hunedoara prin Hotărârea nr. 31/2005. 
 
  Temeiul legal al prezentului acord îl constituie: 
 
- Statutul AsociaŃiei ,, SALVITAL” Hunedoara cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârile nr. 12/2007 şi nr. 14/2007 a Adunării Generale a asociaŃiei; 
- Legea nr. 500/2002 privind finanŃele publice, cu modificările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu completările ulterioare; 
- art.5, art. 10, art. 12 alin.(1), art. 36 alin. (2) lit.d şi alin. (6) lit.a) pct. 15 din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată; 
- art. 90, art. 91, art. 93 alin. 1 alin. 1 şi art. 116 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 20 alin. 2 din Legea bugetului asigurărilor de stat nr. 487/2006; 
- Legea nr. 53/2003 Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul ministrului sănătăŃii nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 
sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din OrdonanŃa de urgenŃă a 
Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 125/2005; 
 
 
 II.   PĂRłILE ACORDURILE 
 
 
 AsociaŃia ,, SALVITAL” Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, PiaŃa Victoriei nr. 1 bl.8 
parter, CIF______________________ reprezentată prin Petru Mărgineanu, în calitate de preşedinte. 
 Consiliul Local al municipiului Brad cu sediul în Brad str. Republicii nr. 18 reprezentat prin 
Florin Cazacu, în calitate de primar, au convenit încheierea prezentului acord. 
 
 



 III . OBIECTUL  ACORDULUI 
 
 

(1) Obiectul acordului îl reprezintă susŃinerea financiară pentru salarizarea şi dotarea cu 
echipamentele necesare a personalului paramedical angajat de către AsociaŃia ,, SALVITAL” 
Hunedoara, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Serviciului Mobil de UrgenŃă Reanimare 
şi Descarcerare al judeŃului Hunedoara. 

(2) Salarizarea personalului paramedical se va face în raport cu salariul mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aprobat prin lege. 

(3) Pentru anul 2008, salariul brut al personalului paramedical angajat al AsociaŃiei ,, 
SALVITAL” Hunedoara este egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, respectiv 1270 lei ( art. 20 alin. 2 din Legea nr. 
487/2006). 

(4) Începând cu anul 2009, salariul brut al personalului paramedical este egal cu salariul mediu 
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul bugetar 
respectiv ( de exemplu: pentru anul 2009, salariul brut este egal cu salariul mediu brut utilizat 
la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, etc.). 

(5) Cheltuielile privind susŃinerea financiară a personalului paramedical sunt reprezentate de 
salariul brut la care se adaugă contribuŃiile la bugetul de stat datorate de către angajator şi 
contravaloarea echipamentului de protecŃie. 

(6) Salariul brut al personalului paramedical include salariul de bază, sporul de noapte şi sporul 
de condiŃii periculoase şi vătămătoare. 

(7) Personalul paramedical beneficiază, conform prevederilor legale, de un echipament de 
protecŃie necesar pentru buna desfăşurare a activităŃii care este compus din Ńinută de vară 
(bocanci şi uniformă) şi din Ńinută de iarnă ( bocanci, uniformă, pufoaică) toate inscripŃionate 
cu însemnele SMURD Hunedoara. 

 
 

IV.  DURATA ACORDULUI 
 
 
 Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare începând cu data de 
01.01.2008. 
 
 
 V. OBLIGAłIILE ŞI RESPONSABILITĂłILE PĂRłILOR 
 
 

(1) ObligaŃiile şi responsabilităŃile Consiliului local: 
 
a) să susŃină financiar salarizarea  unui  post de paramedic conform anexei la prezenta; 
b) să susŃină financiar achiziŃionarea echipamentului de protecŃie, necesar pentru 1 (un) 

paramedic în sumă de 500 lei/an, conform anexei la prezenta; 
c) să includă anual în bugetul propriu suma necesară pentru finanŃarea celor prevăzute la pct. a 

şi b; 
d) să vireze anual în contul AsociaŃiei RO 98 BRMA 0220 0220 1150  0000 suma integrală în 

termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării bugetului; 
e) să nu solicite returnarea sumei virate în contul AsociaŃiei. 

 
 
 
 



(2) ObligaŃiile şi responsabilităŃile AsociaŃiei ,, SALVITAL” Hunedoara  
 

a) să cuprindă în organigrama şi statul de funcŃii ale asociaŃiei posturile necesare de paramedici; 
b) să angajeze prin contract individual de muncă personalul paramedical; 
c) să organizeze concursuri în vederea ocupării posturilor de paramedici; 
d) să folosească suma respectivă pentru salarizarea personalului paramedical şi pentru 

achiziŃionarea echipamentului necesar. 
e) să comunice în fiecare an, celeilalte părŃi după aprobarea salariului mediu brut utilizat la 

fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul următor, suma care trebuie 
inclusă în buget; 

f) să suporte cheltuielile pentru instruirea şi specializarea personalului paramedical 
 
 
 
 VI . CLAUZE SPECIFICE 
 

(1) Consiliul local nu are dreptul la returnarea sumelor în situaŃia în care în cursul anului, din 
anumite motive, are loc încetarea contractului/ contractelor individuale de muncă dintre unul 
sau mai mulŃi paramedici şi asociaŃie. În această situaŃie, sumele respective vor fi utilizate 
pentru premierea personalului paramedical sau medicul existent sau vor fi folosite pentru 
asigurarea funcŃionalităŃii asociaŃiei. 

(2) Personalul paramedical existent se preia de către AsociaŃia ,, SALVITAL” Hunedoara. 
(3) Prezentul acord se poate modifica,completa sau poate înceta numai prin acordul scris al 

ambelor părŃi semnatare. 
(4) Eventualele litigii în legătură cu prezentul acord se vor soluŃiona pe cale amiabilă sau de 

către instanŃa de judecată competentă 
 
 

Prezentul acord a fost încheiat în două exemplare originale, cîte unul pentru fiecare parte, la 
data de_________________________ 2007. 

 
 
 
 
ASOCIAłIA ,, SALVITAL”                                              CONSILIUL LOCAL BRAD 
    HUNEDOARA 

 
  PREŞEDINTE          P R I M A R 
                    Petru Mărgineanu         Florin Cazacu 
 
               ___________________________     ______________________ 
             compartiment financiar-contabil        compartiment financiar-contabil 
                     Cristina Livia Setel        Petrean Gabriela 
 
     ___________________________     ______________________ 
   AVIZAT       AVIZAT 
                           consilier juridic          consilier juridic 
        Livia  Oros          Zaharie Nicoleta 
 
 
 
 
 



 
ANEXĂ LA ACORD SMURD 

 
 
 
 1. Salarizarea personalului paramedical se va face în raport cu salariul mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat anual prin lege. Pentru anul 2008, salariul 
brut al personalului paramedical este cel prevăzut la art. 20  alin.2 din Legea nr. 487/2006 bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, respectiv 1270 lei. 
 
 2. Statul de plată va conŃine următoarele elemente: 
2.1. Salariul de încadrare = 1.095 
2.2. Spor condiŃii periculoase sau vătămătoare = 10% = 110 lei 
2.3. Spor de noapte 15% ( aplicat la nr.de ore lucrate noaptea)= 65 lei 
2.4. Salariul brut= 1.270 lei 
2.5. ContribuŃii la bugetul de stat plătite de către angajat = 349 lei/lună 
2.6. ContribuŃii la bugetul de stat plătite de către instituŃie = 387 lei/lună 
2.7. Total contribuŃii = 736 lei/lună 
2.8. Salariu net = 921 lei/lună 
 TOTAL CHELTUIELI SALARIALE PE LUNĂ = 1657 lei 
 
 3. Cheltuieli aferente anului 2008 
3.1. Salariul net/an pentru un paramedic = 921 x 12 luni= 11.052 lei 
3.2. ContribuŃii la bugetul de stat/an pentru un paramedic = 736 x 12 luni= 8.832 lei 
 
 TOTAL CHELTUIELI SALARIALE/ ANUL 2008 = 19.884 lei 
 
3.3. Cheltuieli pentru achiziŃionarea echipamentului de protecŃie pentru un paramedic/an = 500 lei 
 
 TOTAL CHELTUIELI PENTRU UN PARAMEDIC/ANUL 2008 = 20.384 lei 
 
 4. Începând cu anul 2009, salariul brut al personalului paramedical se va actualiza în funcŃie de 
salariul mediu brut aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv  ( de 
exemplu: pentru anul 2009, salariul brut este egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, etc). 
 
ASOCIAłIA ,, SALVITAL”                CONSILIUL LOCAL BRAD 
          PREŞEDINTE        PRIMAR 
      Petru Mărginean                Florin Cazacu 
 
________________________     _______________________ 
compartiment financiar-contabil     compartiment financiar-contabil 
          Cristina Setel              Petrean Gabriela 
 
_________________________     __________________________               
  AVIZAT        AVIZAT 
 
       consilier juridic        consilier juridic 
           Livia Oros                Zaharie  Nicoleta 
 

 


