
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI CORNU 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind modificarea anexelor nr.2 și 3 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu 

nr.41 din 27 aprilie 2017 privind reorganizarea și reavizarea Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență constituit la nivelul comunei Cornu  

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

          analizând 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) și art. 64 alin. (1) 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

b art. 13 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată; 

c) art. 10, lit. b), art. 15 alin (2) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată; 

d) art. 24 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005; 

e) Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 

privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii 

de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare, 

f) art.6 alin. (1) lit.c) din Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007 pentru 

aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. 

având în vedere: 

a) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 54 din 23 septembrie 2014 privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii ale comunei Cornu, modificată şi completă prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Cornu nr.55 din 27 septembrie 2016 şi prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Cornu nr.96 din 20 decembrie 2017, privind aprobarea unor modificări în 

structura funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Cornu; 

b) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.41 din 27 aprilie 2017 privind reorganizarea 

și reavizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul comunei Cornu, 

             luând act de : 

a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 

nr.4675/5.06.2019; 

b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Cornu, înregistrat sub nr. 4676/5.06.2019; 

c) raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 ale Consiliului Local al comunei Cornu; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 

 

 Art. 1. - Se aprobă modificarea Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă la nivelul localităţii Cornu, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.  

Art. 2. – Se aprobă modificarea Tabelului cu personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii 

de Urgenţă la nivelul localităţii Cornu, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.  

Art. 3 – (1) Se aprobă propunerea de numire a domnului Ionuț-Ciprian CONSTANTIN, șef 

serviciu în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu, în funcția de Șef al 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă constituit la nivelul localităţii Cornu.  

             (2) Propunerea de desemnare a a domnului Ionuț-Ciprian CONSTANTIN în funcția 

de Șef al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă constituit la nivelul localităţii Cornu se 

înaintează Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Prahova pentru avizare. 

 



 

Art. 4. – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Anexele nr.2 și 3 din 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.41 din 27 aprilie 2017 privind reorganizarea și 

reavizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul comunei Cornu se 

înlocuiesc cu Anexele nr.1 și 2 din prezenta hotărâre.  

                 (2) Celelalte prevederi ale Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.41 

din 27 aprilie 2017 privind reorganizarea și reavizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență constituit la nivelul comunei Cornu își păstrează valabilitatea. 

Art.5. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primariei comunei wwwprimariacornu.ro  şi se transmite către: 

-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU;  

-Director executiv, doamna Alina-Elena NISTORICĂ, 

-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 

 

                                          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                             Ioan MANTA                                          CONTRASEMNEAZĂ 

                                                SECRETARUL COMUNEI, 

                                                                                                                                 Daniela IANCU 

 

Cornu, 12 iunie 2019 

Nr. 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunacornu.ro/


 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

PRIMARUL COMUNEI CORNU 

Nr. 4675/5.06.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind modificarea anexelor nr.2 și 3 la Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Cornu nr.41 din 27 aprilie 2017 privind reorganizarea și reavizarea 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul comunei Cornu 

 
            Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat ca urmare a modificărilor intervenite în structura 

de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu și al serviciilor publice 

din subordinea Consiliului local, precum și ca urmare a necesității de reorganizare a Organigrmei  

SVSU Cornu, prin înlocuirea șefului SVSU și modificarea numărul de personal din cadrul echipelor 

de prevenire, intervenție, cercetare-căutare, evacuare – aflate în Organigramă în subordinea șefului 

SVSU.  

Normele juridice care au stat la baza proiectului de hotărâre îl constituie:  

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

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

b) art. 13 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, potrivit căruia Consiliul 

local are urmatoarele obligatii principale: 

   a) aproba planul de analiza si acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritoriala pe 

care o reprezinta, stabileste resursele necesare pentru aplicarea acestuia si il transmite 

inspectoratului in raza caruia functioneaza; 

   b) emite hotarari, in conditiile legii, cu privire la organizarea activitatii de aparare impotriva 

incendiilor in unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta; 

 c) instituie reguli si masuri specifice corelate cu nivelul si natura riscurilor locale; 

 d) infiinteaza, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de 

urgenta si aproba regulamentul de organizare si functionare al acestuia; 

   e) desemneaza seful serviciului voluntar de urgenta, la propunerea primarului, cu avizul 

inspectoratului; 

   f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare in 

vederea organizarii, inzestrarii, functionarii si indeplinirii atributiilor legale de catre serviciile de 

urgenta voluntare infiintate si exercita controlul folosirii acestora; 

   g) cuprinde anual in bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea 

serviciilor de urgenta voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, 

precum si pentru asigurarea de persoane si raspundere civila a personalului cu atributii pe linie 

de interventie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori 

alte asemenea evenimente intervenite in timpul si din cauza indeplinirii atributiilor specifice; 

   h) asigura includerea, in planurile de organizare, de dezvoltare urbanistica si de amenajare a 

teritoriului, a cailor de acces pentru interventii, a lucrarilor pentru realizarea sistemelor de 

anuntare, alarmare, precum si de alimentare cu apa in caz de incendiu; 

   i) analizeaza, semestrial si ori de cate ori este nevoie, capacitatea de aparare impotriva 

incendiilor a unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta si informeaza inspectoratul cu 

privire la masurile stabilite pentru optimizarea acesteia; 

   j) asigura imobile si spatii amenajate corespunzator pentru functionarea serviciului de urgenta 

voluntar, precum si mijloacele de comunicatii necesare; 

   k) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege pentru apararea impotriva incendiilor. 

c) art. 10, lit. b), art. 15 alin (2) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată; 

d) art. 24 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005; 

e) Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 

privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii 



de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare: Potrivit art.1 alin (1) şi (2) din Anexa la 

Ordinul 96 din 14 iunie 2016 
(1) ”Serviciile voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare 

servicii voluntare şi servicii private, sunt structuri specializate, altele decât cele aparţinând 

serviciilor de urgenţă profesioniste, organizate cu personal angajat şi voluntar, în scopul apărării 

vieţii, avutului public şi/sau privat în situaţii de urgenţă”  

(2) ”Serviciile voluntare se constituie, potrivit legii, în comune, oraşe şi municipii, în subordinea 

consiliilor locale.  

f) art.6 alin. (1) lit.c) din Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007 pentru 

aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor: 

Art. 6. - (1) In cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si al celorlalte organe centrale 

de specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, al consiliilor judetene, 

municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale, al institutiilor 

publice si al operatorilor economici, in functie de nivelul riscului de incendiu si de specificul 

activitatii, se constituie, dupa caz, urmatoarele structuri cu atributii de aparare impotriva 

incendiilor: 

   a) compartiment de aparare impotriva incendiilor, compus din doua sau mai multe cadre tehnice 

sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor; 

   b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva 

incendiilor numit exclusiv pentru aceasta activitate, conform legii; 

c) serviciu public voluntar sau privat pentru situatii de urgenta. 

 

 
Pentru punerea în aplicare a prevederile actelor normative de mai sus, a fost iniţiat prezentul 

proiect de hotărâre, pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al comunei Cornu.  

 

 

 

Primar, 

Cornel NANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDETUL PRAHOVA 

PRIMĂRIA COMUNEI CORNU 
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA 

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE             
                                                                                                                     Nr. 4676/5.06.2019 

 

R A P O R T  DE SPECIALITATE 

 

a proiectului de hotărâre privind modificarea anexelor nr.2 și 3 la Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Cornu nr.41 din 27 aprilie 2017 privind reorganizarea și reavizarea 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul comunei Cornu 

 

Prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 96 din 14 iunie 2016, publicat în Monitorul 

Oficial al României nr. 469/23 iunie 2016 au fost aprobate Criteriile de performanţă privind 

constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de 

urgenţă.  

Potrivit art. 1, alin.(1) şi alin (2) din OMAI nr. 96/2016, autorităţile administraţiei publice 

locale sunt obligate să asigure aplicarea acestui ordin, iar Serviciile voluntare şi serviciile private 

pentru situaţii de urgenţă înfiinţate până la data intrării în vigoare a acestui ordin trebuie să 

îndeplinească criteriile de performanţă aprobate prin ordinul emis, în termen de 12 luni de la data 

intrării în vigoare a acestuia (art 2, alin. 2).  

Aşa cum este stipulat la art. 3 din OMAI nr. 96/2016, Serviciile voluntare şi serviciile 

private se clasifică după cum urmează:  

a) Categoria I (C1) – formate dintr-un şef serviciu, compartiment pentru prevenire sau 

specialişti pentru prevenire şi cel puţin o echipă specializată;  

b) Categoria a II – a- formate dintr-un şef serviciu, compartiment pentru prevenire, una sau mai 

multe formaţii de intervenţie, compusă/compuse din cel puţin două grupe de intervenţie care 

încadrează autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi echipe specializate.  

Personalul serviciilor voluntare şi al serviciilor private trtebuie să corespundă criteriilor fizice şi să 

fie apt medical şi psihologic.  

Potrivit prevederilor art. 16 din OMAI 96/2016:  

- Personalul voluntar poate activa în structurile operative până la vârsta de 50 de ani.  

- Peste vârsta de 50 de ani, dar nu mai mult de 55 de ani, personalul voluntar poate activa în 

structurile operative dacă, în urma evaluării anuale, corespunde criteriilor fizice, este apt medical 

şi psihologic.  

- Personalul voluntar poate activa şi peste 55 de ani, ca specialist de prevenire, fără a fi necesară 

îndeplinirea criteriilor şi aptitudinilor prevăzute la art. 15, alin. (1).  

Şeful serviciului volunatr trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  

a)Să aibă avizul inspectoratului judeţean competent; 

 b) Să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic. 

 Șeful serviciului voluntar are următoarele obligaţii principale:  

a) Întocmeşte documentele de organizare şi funcţionare a activităţii serviciului voluntar;  

b) Planifică şi conduce activitatea de pregătire a personalului serviciului voluntar şi privat;  

c) Asigură respectarea prevederilor actelor normative specifice în vigoare;  

d) Organizează activitatea de prevenire;  

e) Verifică întreţinerea autospecialelor, utilajelor şi materialelor din dotare;  

f) Conduce acţiunile de intervenţie în limita competenţelor stabilite;  

g) Întocmeşte rapoartele de intervenţie.  

Compartimentul de prevenire se dimensionează cu personal astfel încât să asigure:  

- Un specialist pentru toate instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea consiliilor 

locale;  

- Un specialist la fiecare 200 de gospodării, în mediul rural;  

 



Reglementări legale incidente: 

a) art.36 alin.(1), alin.(2), lit. b),c),e) coroborate cu alin.(4)  lit. a) şi f) și alin.(7) lit.a), precum și cele 

ale art.121 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

b) art. 44 alin.(3) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale; 

c) Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

d) Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții, cu 

modificările și completările ulterioare; 

e) art.1 alin.(1) și alin.(2) lit.a), art.3 și art.4 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor  tehnico-economice aferente 

obiectivelor/ proiectelor de investiții  finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

            Proiectul de hotărâre a fost iniţiat ca urmare a modificărilor intervenite în structura de 

personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu și al serviciilor publice 

din subordinea Consiliului local, precum și ca urmare a necesității de reorganizare a Organigrmei  

SVSU Cornu, prin înlocuirea șefului SVSU și modificarea numărul de personal din cadrul 

echipelor de prevenire, intervenție, cercetare-căutare, evacuare – aflate în Organigramă în 

subordinea șefului SVSU.  

Față de cele prezentate mai sus, proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele de necesitate, 

oportunitate și legalitate pentru a fi înaintate Consiliului Local spre analiză și aprobare. 

 

 

Director executiv, 

Alina NISTORICĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA NR.1 la HCL nr.35/12.06.2019  

ORGANIGRAMA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  
AL COMUNEI CORNU-JUDEŢUL PRAHOVA 

 

 

 

ȘEF SVSU 

ECHIPĂ 

PREVENIRE 

5 MEMBRI 

ECHIPĂ ALARMARE 

2 MEMBRI 

ECHIPĂ 

INTERVENŢIE 

3 MEMBRI 

ECHIPĂ MEDICALĂ 

4 MEMBRI 

ECHIPĂ EVACUARE 

3 MEMBRI 

ECHIPĂ CERCETARE – 

CĂUTARE 

2 MEMBRI 

ECHIPĂ LOGISTICĂ 

3 MEMBRI 

ECHIPĂ 

DEBLOCARE-

SALVARE 

3 MEMBRI 
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