
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI CORNU 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind reorganizarea, organigrama și componența Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență constituit la nivelul comunei Cornu  
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 129 alin.(1), alin,.(2) lit.d), alin.(7) lit.h) combinat cu art.155 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.b) 
din Codul administrative aprobat prin ordonanața de Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare, 
b) art. 13 lit.b), d) și e) și cele ale art.32 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
c) art. 10, lit. b), art. 15 alin (2) și art. 25 lit.a) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art.5 din Ordonanța de Guvern nr.88 /2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare, 
d) Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 
privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii 
de urgenţă, 
e) art.6 alin. (1) lit.c) din Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007 pentru 
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. 

ținând cont de: 
a)Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 38 din 1 decembrie 2005 privind înființarea 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al 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, 
c)Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 70 din 26 noiembrie 2019 privind modificarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale comunei Cornu, cu încadrarea în numărul maxim de posturi 
aprobat; 
d)avizul nr.4423000/15.10.2019 emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Șerban 
Cantacuzino al județului Prahova privind încadrarea domnului Ionuț-Ciprian CONSTANTIN pe 
funcția de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență al localității Cornu, 

 luând act de proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10083/10.12.2019 însoțit de: 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.10082/10.12.2019; 
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cornu, înregistrat sub nr. 10093/10.12.2019; 
c) raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, comisia pentru pentru dezvoltare 
economică-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului, turism, gospodărire comunală, 
servicii publice, societăţi comerciale, cooperare interinstituţională pe plan intern şi extern; 
d) raportul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, comisia pentru administraţie publică 
locală, juridică, disciplină, ordine şi linişte publică; 
 
              în temeiul prevederilor art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 



 
 Art. 1. - (1) Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la 

nivelul localităţii Cornu, ca serviciu de tip V1, aflat în subordinea Consiliului Local al comunei 
Cornu. 

(2) Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență are sector de competență teritoriul             
administrativ al comunei Cornu. 

 
Art. 2. – Se numește domnul Ionuț-Ciprian CONSTANTIN în funcția de Șef al Serviciului 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă constituit la nivelul localităţii Cornu. 
 
Art. 3. – (1)Numărul și structura Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă este 

următoarea: 
a) șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență – specialist în domeniu; 
b) un compartiment pentru prevenire cu 3 specialiști pentru prevenire; 
c) o echipă specializată formată din 3 voluntari. 
(2) Stuctura Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, potrivit componenței prevăzute 

la alin.(1) este prevăzută în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 4 – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzut în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 5. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Cornu nr. 38 din 1 decembrie 2005 privind înființarea Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență al comunei Cornu și 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. 

                
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 
-Șef serviciu, domnul  Ionuț-Ciprian CONSTANTIN, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 
                                          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                       Nicolae TUDOR 

                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                           SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

                                                                                                                 Daniela IANCU 
Cornu, 18 decembrie 2019 
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