
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 
destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2017 

 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
         având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  

a) art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6) lit. a)  pct. 8, combinat cu art. 63 alin. (5) lit. b) şi art. 64 alin. (1), 
penultima teză din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

b) art. 13 lit. g) raportat la art. 14 lit. k) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva  
incendiilor, cu modificările ulterioare; 

c) art. 25 lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările 
ulterioare; 

d) art. 24 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005; 

e) Hotărârii Guvernului nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse 
umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

f) Hotărârii Guvernului nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin 
pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, 
           luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.1366/22.02.2017; 
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu, 
înregistrat sub nr. 1367/22.02.2017; 
c) rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului Local; 

   
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. - Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse umane  necesare gestionării 

situaţiilor de urgenţă pe anul 2017 , prevăzut în anexa nr. 1. 
                  Art. 2. - Se aprobă Planul pentru asigurarea cu materiale necesare gestionării 
situaţiilor de urgenţă pe anul 2017, prevăzut în anexa nr. 2. 
         Art. 3. - Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare 
gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2017 prevăzut în anexa nr.3. 

 Art. 4. - Sumele menţionate în anexa nr. 3 reprezintă sume preconizate a se aloca în 
2017 pentru gestionarea eventualelor situaţii de urgenţă, precum şi pentru achiziţionarea de 
materiale necesare. 

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art. 6.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe 

site-ul Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Şef serviciu, domnul Valentin MARINICĂ, 
-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Ioan MANTA 
  CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                    SECRETARUL COMUNEI , 
                                                                                                                                   Daniela IANCU 
Cornu,  28 februarie 2017 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL CORNU 
PRIMAR 

Nr. 1366/22.02.2017 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2017 

 
 

În conformitate cu prevederile art.64 alin.(1) din legea nr.215/2001, în exercitarea a 
sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la luarea măsurilor de protecţie civilă, 
primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau în oraşul în care a fost ales.        

Astfel, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în art.63 alin.(5) lit.”b” din legea 
nr.215/2001 privind prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi a celor 
prevăzute de art.14 lit. “k” din Lega nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, am 
procedat la elaborarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 
destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pentru anul 2015. Acest plan se aprobă, 
în condiţiile legii, de către consiliile locale, conform prerogativelor stabilite de: 
 art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6) lit. a)  pct. 8, din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează 
atribuţiile Consiliului local privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni 
conform cărora se  asigură, potrivit competentelor, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind : situaţiile de urgenţă. 

 art. 13 lit. g) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva  incendiilor, cu 
modificările ulterioare,  : Consiliul local cuprinde anual în bugetul propriu sumele 
necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, 
pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum şi pentru 
asigurarea de personae şi răspundere civilă a personalului cu atribuţii pe linie de 
intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, 
catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii 
atribuţiilor specifice; 

 art. 25 lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările 
ulterioare: Consiliul local aprobă planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea 
resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de 
urgenţă; 

 art. 24 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005: 
Consiliul local analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă. 
 
  
Faţă de cele expuse mai sus, a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun 

spre aprobare Consiliului Local al comunei Cornu. 
 
 
 

PRIMAR, 
Cornel NANU 

 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU 
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 
SERVICIUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

Nr. 1367/22.02.2017 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2017 

 
 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Cornu, domnul Cornel 

NANU am constatat că acesta a fost elaborat pentru punerea în aplicare a următoarelor acte 

normative: 

1. art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6) lit. a)  pct. 8, combinat cu art. 63 alin. (5) lit. b) şi art. 64 

alin. (1), penultima teză din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

2. art. 13 lit. g) raportat la art. 14 lit. k) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva  

incendiilor, cu modificările ulterioare; 

3. art. 25 lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

4. art. 24 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005; 

5. Hotărârii Guvernului nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu 

resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

6. Hotărârii Guvernului nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de 

sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile 

neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, 

În raport cu cele precizate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre care respectă 

prevederile art. 36 alin.1, alin.2 lit.”d” coroborat cu alin.6 lit.”a” pct.8 din Legea nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Director executiv,                                                 Şef serviciu , 

Daniela CHIŢU                                      Valentin MARINICĂ                                                
 
 



ANEXA NR. 1 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 11 /2017             

PLANUL 
pentru asigurarea cu resurse umane  necesare gestionării situaţiilor de urgenţă  

pe anul 2017 
 

 
Nr. 
crt. 

 

Funcţiile de 
sprijin 

Forţele Gradul de 
asigurare 

% 
Observaţii Necesare Existente Deficit 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 
Monitorizarea pericolelor şi 
riscurilor specifice, precum şi a 
efectelor negative ale acestora 

1 1 0 100 - 

2. Informare,  înştiinţare şi avertizare 4 4 0 100 - 

3. Planificarea şi pregătirea resurselor 
şi serviciilor 1 1 0 100 - 

4. Căutarea, descarcerarea, salvarea 
persoanelor 5 5 0 100 - 

5. Evacuare persoane, populaţie sau 
bunurilor periclitate 5 5 0 100 - 

6. Acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă 5 4 1 90 - 

7. Prevenirea îmbolnăvirii în masă - - - - - 

8. Localizarea şi stingerea incendiilor 8 8 0 100 - 

9. Neutralizarea efectelor materialelor 
periculoase - - - - - 

10. 

Asigurarea transportului forţelor şi 
mijloacelor de intervenţie, 
persoanelor evacuate şi altor 
resurse 

2 1 1 50  
- 

11. 
Efectuarea lucrărilor publice şi 
inginereşti la construcţiile, 
instalaţiile şi amenajările afectate 

-           - - - - 

12. 
Asigurarea apei şi hranei pentru 
persoanele şi animalele afectate sau 
evacuate 

1 1 0 100 - 

13. Asigurarea cazării şi adăpostirii 
persoanelor afectate sau evacuate 2 1 1 50 - 

14. Efectuarea depoluării  şi 
decontaminării - - - - - 

15. Menţinerea şi restabilirea ordinii 
publice 2 2 0 100 - 

16. Logistica intervenţiei 3 3 0 100 - 

17. Restabilizarea zonei afectate - - - -  
- 

18. 
Acordarea de ajutoare de primă 
necesitate, despăgubiri şi asistenţă 
socială şi religioasă 

2 2 0 100 - 

 TOTAL 41 38 0 91,53 - 

                    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETARUL COMUNEI, 
                                Ioan MANTA                                                                    Daniela IANCU 



               ANEXA NR. 2 
la Hotărârea Consiliului Local nr.11/2017             

PLANUL 
pentru Asigurarea cu materiale necesare gestionării situaţiilor de urgenţă  pe anul 2017 

 

Nr. 
crt. 

Funcţiile de sprijin 
 

Produsul/ lucrarea /dotarea 
U/M 

Mijloacele 
Preţul unitar 

lei Materiale Necesare Existente Prevăzute a 
se realiza în 

2017 
0 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Informare, înştiinţare şi avertizare: 
- sistem emisie – recepţie 
- telefoane mobile 
- calculatoare 
- materiale informative 

- 
Bucăţi 
Bucăţi  
Bucăţi  
Bucaţi 

- 
2 

10 
4 

50 

- 
1 

10 
4 
0 

0 
0 
0 
0 

50 

0 
0 
0 
0 

300 

0 
0 
0 
0 

300 
Subtotal :      0 

2. Căutarea, descarcerarea, salvarea persoanelor: 
- tărgi Bucăţi 2 1 0 0 0 

 Subtotal :       

3. Evacuare persoane, populaţie sau bunurilor periclitate: 
- buldoexcavator, tractor, motopompă: motorină, benzină Litri 

 
50 

 
0 

 
50 

 

 
5 
 

250 
 

 Subtotal :      250 

4. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă: 
- truse de prim-ajutor Bucăţi 5 2 0 0 0 

 Subtotal :      0 

5. 

Localizarea şi stingerea incendiilor: 
- - benzină 
- - vermorele 12 l 
- - bătătoare 
- - lopeţi 
- - greblă metalică 
- - costume PSI 
- - veste reflectorizante 
- - lanterne 
- - mască protecţie contra fumului 

 
Litri 

Bucăţi 
Bucăţi  
Bucăţi  
Bucăţi  
Bucăţi  
Bucăţi 
Bucăţi 
Bucăţi 

 
10 
2 

10 
4 
4 
5 
5 
3 
5 

 
10 
0 

10 
4 
2 
1 
5 
0 
0 

 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
0 
3 
0 

 
0 

150 
0 
0 

10 
4000 

0 
50 
0 

 
0 

300 
0 
0 

20 
8000 

0 
150 

0 
 Subtotal :      8470 



6 
 
 

Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, 
persoanelor evacuate şi altor resurse: 

- benzină 

 
Litri 

 
50 

 
0 

 
50 

 
5 

 
250 

 Subtotal :      250 

7. 

Logistica intervenţiei: 
-  hidrant portabil  
- furtun tip C cu ţeavă de refulare 
- furtun tip B cu ţeavă de refulare 
- încărcarea stingătoarelor din  cadrul instituţiilor publice 
- picheti instituţii localitate 

Bucăţi 
Bucăţi 
Bucăţi 
Bucăţi 
Bucăţi 

 
2 
3 

17 
47 
 
8 

 
1 
3 

17 
47 

 
7 

         
0 
0 
0 

47 
 

0 

 
0 
0 
0 

31 
 

0 

 
0 
0 
0 

1500 
 
0 

 Subtotal :      1500 

 TOTAL FUNCŢII DE SPRIJIN  ŞI PRODUSUL/ 
LUCRAREA /DOTAREA:       

10770 

 
 
 
                                                              PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                         Ioan MANTA                                                                     Daniela IANCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR. 3 
la Hotărârea Consiliului Local nr.11 /2017              

PLANUL 
pentru Asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă  

pe anul 2017 
 

 
Nr. 
crt. 

 

 
Funcţiile de sprijin 

 
Totalul 

cheltuielilor 

 
Cheltuieli 
materiale 

 
Active 

nefinanciare 

Din care: 
Lucrări de 
investiţii în 
continuare 

Lucrări de 
investiţii noi 

Alte 
cheltuieli 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1. Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a 
efectelor negative ale acestora - - - - - - 

2. Informare,  înştiinţare şi avertizare 300 300 - - - - 
3. Planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor - - - - - - 
4. Căutarea, descarcerarea, salvarea persoanelor - - - - - - 
5. Evacuare persoane, populaţie sau bunurilor periclitate 250 250 - - - - 
6. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă - - - - - - 
7. Prevenirea îmbolnăvirii în masă - - - - - - 
8. Localizarea şi stingerea incendiilor 8470 8470 - - - - 
9. Neutralizarea efectelor materialelor periculoase - - - - - - 

10. Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de 
intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse 250 250 - - - - 

11. Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile, 
instalaţiile şi amenajările afectate - - - - - - 

12. Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele ţi animalele 
afectate sau evacuate - - - - - - 

13. Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau 
evacuate - - - - - - 

14. Efectuarea depoluării  şi decontaminării - - - - - - 
15. Menţinerea şi restabilirea ordinii publice - - - - - - 
16. Logistica intervenţiei 1500 1500 - - - - 
17. Restabilizarea zonei afectate - - - - - - 

18. Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri şi 
asistenţă socială şi religioasă - - - - - - 

 TOTAL 10770 10770 - - - - 
                                                                       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                         Ioan MANTA                                                                     Daniela IANCU 
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