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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 

destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2018 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
         având în vedere 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, cu modificările ulterioare; ; 
e) Hotărârii Guvernului nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane, 
materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, cu modificările ulterioare;; 
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,  cu modificările ulterioare; 
g) Ordinul 96/2016 Ordin pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și 
dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările ulterioare; 
           luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.802/25.01.2018; 
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu, 
înregistrat sub nr903/25.01.2018; 
c)raportul Comisiilor de specialitate nr.1 și 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 2018 , prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
          Art. 2. - Se aprobă Planul pentru asigurarea cu materiale necesare gestionării situaţiilor 
de urgenţă pe anul 2018, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art. 3. - Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării 
situaţiilor de urgenţă pe anul 2018, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
            Art. 4. - Sumele menţionate în anexa nr. 3 reprezintă sume preconizate a se aloca în 2018 
precum și pentru achiziționarea de materiale necesaregestionării eventualelor situaţii de urgenţă. 

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. 
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Angelica Elena IONESCU 
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