ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.
din _____ 2015
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţii de
voluntariat la nivelul Municipiului Galaţi
Iniţiator:
Consiliul

Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan;
local

al

municipiului

Galaţi,

întrunit

în

şedinţă

ordinară/extraordinară/de îndată în data de ………………………../2015
Având în vedere expunerea de motive nr................./.................., a iniţiatoruluiPrimarului Municipiului Galaţi - Marius Stan;
Având în vedere raportul comun de specialitate nr. ..................../...........................,
al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției Generale Servicii Publice, Direcției
Generale de Dezvoltare, Direcției Generale Infrastructură şi Lucrări Publice și
Serviciului Juridic și Legalitate;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate..........................;
Având în vedere prevederile Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de
voluntariat în România;
Având în vedere prevederile art.36 alin.(1) şi alin.(6) lit.a, din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală , republicată,
ulterioare;

cu modificările şi completările

Având în vedere prevederile art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1– Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a activităţii
voluntariat la nivelul Municipiului Galaţi.

de

Art. 2 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a
prevederilor acestei hotărâri.
Art. 3 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea
prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,

Avizat,
Secretarul municipiului Galati,
Radu Octavian Kovacs

anexa 1 la HCL nr.
REGULAMENT
privind organizarea și funcţionarea activităţii de
voluntariat la nivelul Municipiului Galați
ART.1 Municipiul Galați susţine voluntariatul ca metodă recunoscută prin
care cetăţenii pot participa activ la activităţile de voluntariat organizate în
comunitate, în probleme legate de acţiuni umanitare, mediu înconjurător,
probleme sociale și altele asemenea.
ART.2 Prezentul regulament reglementează participarea persoanelor fizice
la acţiuni de voluntariat fără scop lucrativ, organizate de Municipiului Galați.
ART.3 Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată de o
persoană fizică în folosul Municipiului Galați și al serviciilor publice de sub
autoritatea Municipiului Galați, fără a beneficia de o contraprestaţie materială,
în unul din următoarele domenii:
Protecţia mediului și igienizarea comunității locale:

- informarea cu privire la:
a) parcarea autovehiculelor pe spaţiile verzi;
b) depozitări ilegale de deșeuri menajere, industrial, agricole, material

refolosibile, precum și orice tip de deșeuri;
c) vehicule fără stăpân, sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului
public sau privat al statului;
d) murdărirea carosabilului ce către autovehicule care ies cu roţile
necurăţate de pe șantiere;
e) desfiinţarea sau deteriorarea, totală sau parţială a amenajărilor ce aparţin
domeniului public sau privat al municipiului (trotuare, străzi, zone verzi,
puncte gospodăreștilocuri de joacă pentru copii,etc);
f) amplasarea neautorizată a rampelor de gunoi;
g) curățarea copacilor de ramurile uscate care pot produce pagube prin cădere.
Obligaţii specifice – identificarea contravenţiilor și încercarea identificării
persoanelor care săvârșesc contravenţii.
sprijirea în următoarele acţiuni:
a) campanii de plantare de arbori și arbuști și flori;
b) identificarea de soluţii pentru noi amenajări peisagere;
c) organizarea de campanii de conștientizare asupra efectelor negative

privind distrugerea arborilor și a mediului;
d) acţiuni de curăţire și întreţinere a a spaţiului public;
e) valorificarea unor terenuri degradate și redarea acestora ca zone verzi și
parcuri.

1. Activităţi comerciale
– informarea cu privire la:
a) desfășurarea de activităţi comerciale în alte locuri decât cele autorizate;
b) curăţenia din pieţe și alte locuri publice destinate activităţilor comerciale;
c) urmărirea activităţii de afișaj neautorizat;
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d) activităţi ilegale de transport persoane.

Obligaţii specifice – identificarea contravenţiilor și încercarea identificării
persoanelor care săvârșesc contravenţii.
2. Trafic rutier
– informarea cu privire la :
a) identificarea obstacolelor care îngreunează traficul rutier și pietonal

în zonele aglomerate;
b) autovehicule staţionate neregulamentar;
c) indicatoare rutiere deteriorate/lipsă marcaje/șterse;
d) depistarea obstacolelor pe carosabil sau trotuar care pot pune în pericol
participanţii la trafic (capace canal lipsă/deteriorate, asfalt degradat, lipsă
borduri).
e) depistarea statiilor pentru transport public cu elemente conflictuale/
disfunctionalitati (amplasare defectuoasa a trecerilor de pietoni, amplasare
defectuoasa a parcarilor, amplasarea unor constructii provizorii care
impiedica accesul spre statii etc.)
Obligaţii specifice – identificarea contravenţiilor și încercarea identificării
persoanelor care săvârșesc contravenţii.
3. Ordine și siguranţă publică
- informarea cu privire la :
a) prezenţa în locurile publice a persoanelor care apelează la mila trecătorilor;
b) circulaţia căruţelor pe raza municipiului;
c) prezenţa găștilor de cartier;
d) distrugerile de pe domeniul public;
e) parcări de autovehicule neregulamentare.

Obligaţii specifice – identificarea contravenţiilor și încercarea identificării
persoanelor care săvârșesc contravenţii.
4. Cultură
– Sprijinirea cu privire la:
a) organizarea de evenimente în funcţie de proiectele care se derulează la un

moment dat;

b) activităţi de birotică și secretariat, distribuire de materiale, etc;
c) alte activități necesare, în funcție de evenimentele sau proiectele culturale;
5. Evidenţă parcări
- informarea cu privire la:
a) identificarea de noi amplasamente privind parcările;
b) verificarea privind ocuparea corectă a locurilor de parcare.
6. Tehnic
- informarea cu privire la:
a) funcţionalitatea sistemului de iluminat public și de semaforizare;
b) depistarea obstacolelor de pe carosabil și trotuare care pun în pericol

participanţii la trafic

c) curăţenia carosabilului şi trotuarelor.
7. Asistenţă socială
- informarea cu privire la:
a) persoanele aflate în dificultate ;

2

b) sprijinirea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale copiilor, vârstnicilor,

tinerilor și familiilor aflate în dificultate;

c) stimularea solidarităţii între generaţii si creerea unei punţi de comunicare

între copii, tineri și vârstnici;
d) asistenţă medicală gratuită persoanelor aflate în dificultate;
e) colectare de ajutoare pentru persoanele afectate de calamităţi (inundaţii,
cutremure, etc.)
•

Impozite și taxe locale
a) Înregistrarea în bazele de date excel a proceselor verbale;
b) Întocmirea de somații ți notificări;
c) Distribuirea somațiilor și a notificărilor

•

Strategie de dezvoltare
a) Inventarierea echipamentelor/ dotărilor publice in anumite areale
b) Realizarea de analize/ studii si aplicarea de chestionare socio-demografice
c) Participare la procedurile de informare si consultare a populației pentru
proiecte/ planuri de interes public
8. Alte domenii de interes public local

ART.4 (1) Voluntariatul se desfășoară pe baza unui contract de voluntariat
în formă scrisă între Municipiul Galați, prin Primăria Municipiului Galați, ca
institușie gazdă și voluntar, în condiţiile de libertate contractuală a părţilor și cu
respectarea prevederilor Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de
voluntariat în România.
(2) Contractul de voluntariat este însoţit de fișa de voluntariat (care conţine
în detaliu tipurile de activităţi convenite de părţi a fi desfășurate pe durata
contractului de voluntariat) și fișa de protecţie a voluntarului (care conţine
instrucţiuni cu privire la desfășuraraea activităţii voluntarului, cu respectarea
prevederilor legale în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă).
ART.5 (1) Programul de acţiune comunitar este “VOLUNTAR
PENTRU
GALAȚI” și se desfășoară în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în Legea
nr.78/2014, în baza unui contract de voluntariat încheiat pe o durată de până la un
an, în funcție de domeniu/activitate/proiect, care poate fi prelungit cu acordul
părţilor, prin acte adiționale.
(2) Voluntarii vor purta însemne cu mențiunea “VOLUNTAR
PENTRU
GALAȚI”, astfel încât să poată fi identificați în orice situație.
(3) Voluntarii au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii sau instituţiei
publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori
fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Voluntarilor le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea
autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi
strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) să dezvăluie informaţiile la care au acces în îndeplinirea contractului de
voluntariat, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori
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să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor voluntary, funcţionari
publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
c) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea
promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-c) se aplică şi după încetarea contractului de
voluntariat, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd
alte termene.
(4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea
documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei
alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai cu acordul conducătorului
autorităţii sau instituţiei publice în care voluntarul respectiv îşi desfăşoară
activitatea.
(5) În relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi
desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, voluntarii sunt
obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi
amabilitate.
(6) Voluntarii au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii
persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară
activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în îndeplinirea
contractului de voluntariat, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
(7) Voluntarii trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru
rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor, alături de funcționarii publici
(8) Voluntarii nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii
sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor
ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot
influenţa imparţialitatea în îndeplinirea contractului de voluntariat ori pot constitui o
recompensă în raport cu acesta.
ART.6 Activităţile de voluntariat se desfășoară sub directa îndrumare,
coordonare și supraveghere a unei comisii stabilite în acest sens de Primarul
Municipiului Galați, prin dispoziţie.
ART.7 Selecţia și recrutarea voluntarilor se va face de către comisia stabilită
în acest sens de Primarul Municipiului Galați, împreună cu Compartimentul
Resurse Umane, pe baza unui interviu, având la bază cererea scrisă a voluntarilor.
ART.8 Periodic comisia stabilită în acest sens de Primarul Municipiului
Galați va prezenta acestuia informări cu privire la activităţile desfășurate de
voluntari, eficienţa muncii acestora, inclusiv propunerea de îmbunătăţire a muncii
de voluntariat.
ART.9 Instituția gazdă – Primăria Municipiului Galați prin aparatul de
specialitate al primarului va î n t o c m i , a c t u a l i z a ș i păstra un registru de
evidenţă al voluntarilor, a duratei și a tipului activităţii desfășurate de aceștia, a
evaluării acestora, pe baza criteriilor stabilite în regulamentul intern.
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ART.10 ( 1 ) La terminarea perioadei de voluntariat, Municipiul Galați prin
Compartimentul Resurse Umane
va elibera un certificat nominal care să
recunoască prestarea activităţii de voluntar precum și aptitudinile dobândite,
însoţit de raportul de activitate al voluntarului.
(2) Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională și/sau în
specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă eceasta este realizată în domeniul
studiilor absolvite.
ART.11 Municipiul Galați, prin consiliul local și primărie, va promova și va
susţine organizarea de evenimente cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntariatului
în data de 5 decembrie a fiecărui an.
ART. 12 Activitățile desfășurate în baza Legii nr.78/2014 privind
reglementarea activităţii de voluntariat în România, nu vor fac obiectul activităților
reglementate de Hotărârea Consiliului Galați nr.444/27.11.2014 privind aprobarea
unor măsuri organizatorice pentru prestarea muncii în folosul comunității.
ART.13 Municipiul Galați poate oferi voluntarilor, în temeiul legii
nr.78/2014 și în condiţiile legislaţiei din domeniul educaţiei și formării
profesionale cursuri de instruire, formare și pregătire profesională în domeniul în
care aceștia activează.
ART. 14 Anual, în primul trimestru, se va publica pe site-ul Primăriei
Municipiului Galați, lista cu voluntarii care au desfășurat activitate în anul anterior.
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