COMUNA CORNU
PRIMAR

Anexă la HCL nr.23/26.03.2013
Preşedinte de şedinţă,
........................................
RAPORT
Asupra stării economice, sociale şi de mediu
a comunei Cornu şi activitatea administraţiei publice locale
în anul 2012

În baza prevederilor legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
republicată şi a celorlalte acte normative în vigoare, activitatea noastră a vizat
creşterea permanentă a calităţii muncii şi a urmărit instituirea unor modalităţi de lucru în deplină
concordanţă cu legalitatea şi cu eficienţa, la toate nivelurile reprezentate de primarul comunei,
comisiile de specialitate şi conducerea operativă a aparatului de specialitate al primarului. O atenţie
deosebită şi un sprijin nemijlocit s-a acordat pentru funcţionarea în bune condiţii a serviciilor publice
şi a serviciilor de utilităţi publice de interes local, precum şi a activităţilor de investiţii, socialculturale, edilitar-gospodăreşti şi a tuturor activităţilor în care Consiliul local, primarul comunei şi
aparatul de specialitate au fost implicaţi.
Pregătirea şedinţelor Consiliului local s-a făcut în general în bune condiţii, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, în sensul convocării,
întocmirii documentelor prevăzute de lege şi analizării materialelor dezbătute în şedinţele comisiilor
de specialitate. Consiliul local s-a întrunit în anul 2012 în 10 şedinţe ordinare şi 1 şedinţă
“extraordinară”.
Au fost iniţiate un număr de 71 de proiecte de hotărâri, au fost adoptate 71 hotărâri, care au
fost făcute publice şi au fost comunicate tuturor autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate.
Comunicarea hotărârilor Consiliului local către Instituţia Prefectului pentru controlul de legalitate s-a
făcut în termen şi nici o hotărâre adoptată nu a fost atacată de către acesta, la instanţa de contencios
administrativ, pe motiv de nelegalitate. Toate hotărârile Consiliului Local, ca acte juridice, au
îndeplinit condiţiile de formă şi fond ale legalităţii, fiind valabil adoptate. Din rândul consilierilor
locali nu au fost iniţiate proiecte de hotărâre. Principalele domenii în care s-au adoptat hotărâri de
consiliu:
- buget local, cont de execuţie, impozite şi taxe;
- investiţii şi achiziţii publice, proiecte pt.atragere fonduri;
- asistenţă socială, venit minim garantat, ajutoare de urgenţă, înfiinţare serviciu public de asistenţă
socială
- inventarul public şi privat al comunei;
- licitaţii închirieri;
- parteneriate, asocieri, asocaţii dezv.intercomunitară;
- constituirea noului Consiliului local şi a comisiilor de specialitate, validarea mandatelor de
consilier, alegerea viceprimarului;
- conferirea titlului de Cetăţean de onoare al comunei Cornu;
- rapoarte de activitate, regulamente;
- reorganizare reţea învăţământ, burse şcolare, alte măsuri privind învăţământul preuniversitar de
stat;
- numire preşedinţi de şedine;

PRIMĂRIA COMUNEI CORNU
Conducerea Primăriei este asigurată de:
• PRIMAR: Nanu Cornel
• VICEPRIMAR: Savu Nicolae
• SECRETAR : Iancu Daniela
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Pe plan intern, primarul comunei Cornu a participat la activităţile organizate de Agenţia
pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, în calitate de membru în Consiliul Director, Asociaţia
Comunelor din România, în calitate de vicepreşedinte al acestui organism şi Preşedinte al Filialei
Judeţene Prahova, precum şi la şedinţele Comisiei de avizare a Administraţiei Fondului pentru mediu.
În conformitate cu atribuţiile care îi revin prin lege, primarul comunei Cornu a emis în anul
2012 un număr de 428 dispoziţii, din care:
-40 în domeniul resurselor umane;
-343 în domeniul ajutoarelor sociale, ajutoare pt.încălzirea locuinţei, trusouri şi indemnizaţii nounăscuţi, alocaţii complementare, personae cu handicap, etc.;
-17 pentru constituire diverse comisii;
-11 convocări şedinţe CL;
-1 pentruinstituire curatelă;
-5 pentru comisii situaţii de urgenţă, apărare, evidenţă militară
-8 pentru organizare alegeri locale, parlamentare, referendum;
-3 privind bugetul local.
In anul 2012 nici un act administrativ al consiliului local/primar vizat de legalitate de catre
secretar nu a fost atacat la instanţele de contencios administrativ.
Primăria Comunei Cornu şi-au desfăşurat activitatea cu: 8 angajaţi cu contract de mună, 1
manager (director cămin cultural) 10 funcţionari publici şi 2 demnitari (primar, viceprimar). Analiza
activităţii acestora s-a făcut în funcţie de organigrama şi statul de funcţii aprobate de către Consiliul
local. Numărul de posturi vacante este de 8 funcţii publice( din care 2 funcţii temporar vacante) şi 13
funcţii contractuale. Se poate aprecia că personalul primăriei s-a implicat activ în rezolvarea
atribuţiilor de servici şi în rezolvarea treburilor comunităţii. Programul de lucru cu cetăţenii este
între orele 8.00-16.00, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii. Audienţele la primar, viceprimar şi
secretar sunt zilnice, pe tot parcursul programului şi multe dintre acestea se transformă în consultaţii
de specialitate şi sfaturi pe diverse teme ce îl interesează pe cetăţeanul în cauză.
În scopul asigurării unui cadru unitar-strategic de gospodărire a localităţii noastre, în anul
2008 a fost elaborată Strategia de Dezvoltare a localităţii Cornu pentru perioada 2008-2013, document
ce defineşte reperele strategice de dezvoltare pe o perioadă de 5 ani, în funcţie de liniile de finanţare
preconizate a fi atrase prin programe europene sau programe guvernamentale.
Din Portofoliul de proiecte prioritare inclus în această strategie, în anul 2012 s-au finalizat:
1. Proiect integrat Extindere şi modernizare reţea de canalizare+staţie de epurare+reabilitare reţea
de apă str.Mihai Viteazu+modernizarea str. Mihai Vitezu+dotarea aşezămintelor culturale –finanţat
din fonduri structurale FEADR;
2. Sistematizare verticală şi utilităţi publice la obiectivele social-administrative din str.Aninis.
3. Construire bază sportivă- stadion – în satul Cornu de Jos.
Lucrări, proiecte în continuare:
1.Construire centru cultural;
În anul 2012, au fost demarate următoarele proiecte:
1. „MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL
PRAHOVA”, cu Ministerul Agriculturii APDRP – Program PNDR -Măsura 125 - Îmbunătăţirea şi
dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii;
2. EXTINDERE CANALIZARE ÎN SATUL CORNU DE JOS , finanţat prin Programul privind canalizarea
şi epurarea apelor uzate la sate, aprobat prin H.G. 577/1997,republicată;
3. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL(Bdul Eroilor, Malul Prahovei,
Baliţei, Toamnei, Murs Erigne, Petrolistului, Aleea Bujorului,Valea Oprii), finanţate prin
Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean
şi de interes local, aprobat prin H.G. 577/1997,republicată.
În anul 2012 s-au iniţiat următoarele obiective de investiţii, prima fază de proiectare:
1. REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL CORNU aprobat pentru
finanţare prin Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în
localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi
finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public, din mediul rural,
instituit prin OUG 118/2006.
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2. EXTINDERE REŢEA CANALIZARE ETAPA A III-A pentru a fi depus spre finantare prin Programul
privind canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, aprobat prin H.G. 577/1997,republicată;
CAPITOLUL I
STAREA ECONOMICĂ
Situaţia reţelelor şi serviciilor de utilitate publică:
- reţeaua de gaz funcţionează la parametrii normali şi a fost extinsă pe toate străzile şi aleile
comunei; în anul 2012 nu s-au înregistrat avarii sau disfuncţionalităţi;
- reţeaua de apă funcţionează la parametrii proiectaţi, fiind reabilitată în mare parte în baza
programului Sapard; Deasemenea a fost finalizată reabilitarea reţelei de alimentară cu apă pe strada
Mihai Viteazul, inclusiv racordurile noi la gospodăriile populaţiei;
- reţeaua de canalizare – S-a finalizat extinderea reţelei de canalizare în satul Cornu de Sus şi parţial
în satul Cornu de jos, şi a fost pusă în funcţiune şi staţia de epurare; s-au realizat şi branşamentele
gospodăriilor la reţeaua de canalizare finalizată; A demarat şi proiectul de extindere canalizare în
satul Cornu de Jos cu o lungime de cca.12 km, care se va finaliza în anul 2013; Tot în acest an, vom
încerca să obţinem finanţare pentru continuarea lucrărilor de canalizare pe restul de 11 km din satul
Cornu de Jos - etapa a III-a;
- reţeaua de iluminat public. În luna decembrie 2012, datorită căderilor abundente de zăpadă, au
fost avariaţi trei stâlpi din reţeaua de energie electrică, ceea ce a condus la întreruperea furnizării de
energie electrică în toată localitatea, timp de 2 zile; SC Electrica a demarat la începutul anului 2013
lucrări de reabilitare şi punere în funcţiune a sistemului de iluminat, care are ca scop eliminarea
întreruperilor de furnizare energie electrică; Pe fondul acestor calamităţi, am solicitat SC Electrica să
includă în programul de investiţii pentru anul 2013 realizarea unui nou punct de transformare şi
asigurarea unei legături alternative a comunei Cornu la reţeaua de înaltă tensiune din municipiul
Câmpina. În luna ianuarie, Consiliul Judeţean Prahova a dat în administrare comunei Cornu un grup
electrogen de 10 KW, pentru a asigura funcţionarea clădirilor administrative în caz de producere a
unor noi întreruperi de furnizare a energiei electrice.
- Serviciul de salubritate, delegat prin concesionare SC Floricon Salub SRL Câmpina, se desfăşoară în
condiţii corespunzătoare; în anul 2012 s-au continuat măsurile pentru colectarea selectivă a
deşeurilor – în cadrul instituţiilor publice; deasemenea s-a intensificat activitatea de contractare a
serviciilor de salubritate pentru gospodăriile care nu aveau ccontractate aceste servicii; În cursul
anului 2012 s-au executat o serie de acţiuni de ecologizare şi întreţinere a zonelor verzi, a cursurilor
de apă şi alte zone aflate pe domeniul public al comunei, în care se aruncă gunoaie menajere;
Deasemenea, au avut loc campanii de colectare a deşeurilor electrice(aparate electrocsanice);
- Programul de modernizare a drumurilor este în derulare, au fost elaborate documentaţii tehnice
pentru mai multe străzi, o parte din acestea au fost prinse în programe de finanţare şi lucrările au
început în anul 2012 (străzile: Baliţei, Toamnei, Malul Prahovei, Bdul Eroilo,r Valea Oprii, MursErigne, Petrolistului şi Bujorului) iar altele vor face obiectul unor solicitări de finanţare prin
Programul naţional privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes
judeţean şi de interes local, aprobat prin HG 577/1996 (străzile: Morii, Florilor, Sinăii, Carol I şi
intersecţie str.Carol I cu str.Grădiniţei)).
Cu privire la modul de realizare a contului de execuţie a bugetului local, situaţia încheiată la
data de 31.12.2012, in conformitate cu Legea Bugetului de stat pentru anul 2012, arată astfel:
După cum rezultă din bilanţul contabil, in anul 2012, veniturile sunt în sumă de
8.724.407,04 lei. Aceste venituri provin din următoarele surse :
RON
Nr. crt.
Denumire cont
Cont
Realizat 2012
TOTAL
8,724,407,04
1
Impozit pe venit
03.02
57769,50
2
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
04.02
2306670,07
3
Impozite şi taxe pe proprietate
07.02
1102078,24
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Sume defalcate din TVA
Impozit pe spectacole
Taxe pe utilizarea bunurilor
Alte impozite şi taxe
Venituri din proprietate
Venituri din prestări de servicii
Venituri din taxe extrajudiciare de timbru şi alte taxe
Amenzi, penalităţi, etc.
Diverse alte venituri
Transf.volunt.,altele...
Venituri din valorificarea unor bunuri
Sume exec.BLfin.sec.dezv.
Subvenţii de la bugetul de stat
Sume primite UE in ct.pl.ef.

11.02
12.02
16.02
18.02
30.02
33.02
34.02
35.02
36.02
37.02
39.02
40.02
42.02
45.02

1359974,00
1400,00
154861,00
605,00
88287,55
8013,00
15595,84
56295,99
395559,08
87452,64
23710,18
158580,00
1696751,09
1210803,76

VENITURILE COMUNEI CORNU
PONDEREA ÎNCASĂRILOR

Venituri din
concesiuni şi
închirieri

Amenzi, penalităţi şi
confiscări
Chelt.jud.

Impozit clădiri PF

Impozit mijloace
transport PJ

Impozit mijloace
transport PF
Impozit teren
extravilan
Impozit teren PJ

Impozit teren PF

Impozit clădiri PJ
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Iată modul în care s-a desfăşurat activitatea de debitare, încasări şi urmărire a debitelor, în
ceea ce priveşte veniturile bugetului local:
Evidenţa pe fiecare contribuabil a situaţiei privind folosirea bunului public şi privat, precum
şi mişcarea acestora prin vânzări cumpărări conform certificatelor fiscale solicitate în număr de 428
buc.
Activitatea de încasare şi urmărire pentru persoane fizice, a început pentru anul 2012 cu o
debitare iniţială de:
-450978 lei pentru impozit clădiri persoane fizice,din care:414335 lei pentru anul curent,
29605 lei pentru anii anteriori,9928 lei majorări şi 2890 lei suprasolviri;
-115919 lei pentru impozit teren intravilan persoane fizice,din care:98291 lei pentru anul
curent, 12117 lei pentru anii anteriori, 8745 lei majorari şi 3234 lei suprasolviri;
-18515 lei pentru impozit teren extravilan persoane fizice,din care: 12511 lei pentru anul
curent, 3595 lei pentru anii anteriori, 2901 lei majorari şi 492 lei suprasolviri;
- 139297 lei pentru impozit mijloace transport persoane fizice,din care: 114909 lei pentru
anul curent, 20090 lei pentru anii anteriori, 6861 lei majorari şi 2563 lei suprasolviri.
Activitatea de încasare şi urmărire pentru persoane juridice, a început pentru anul 2012 cu o
debitare iniţială de:
-644068 lei pentru impozit clădiri persoane juridice,din care: 621972 lei pentru anul curent,
13598 lei pentru anii anteriori, 9733 lei majorari şi 1235 lei suprasolviri;
- 41858 lei pentru impozit teren intravilan persoane juridice,din care:31750 lei pentru anul
curent, 6869 lei pentru anii anteriori, 4734 lei majorari şi 1495 lei suprasolviri;
- 87947 lei pentru impozit mijloace transport persoane juridice,din care: 63314 lei pentru
anul curent, 15376 lei pentru anii anteriori, 10125 lei majorări şi 868 lei suprasolviri;
- 20749 lei pentru taxa afisaj la locul exercitarii activitatii,din care: 6192 lei pentru anul
curent, 4989 lei pentru anii anteriori, 9783 lei majorari şi 215 lei suprasolviri.

S-au acordat scutiri la un număr 2028 poziţii pentru veteranii de război, văduvele de război şi
văduvele veteranilor de război, luptătorii pentru victoria Revoluţiei din 1989, persoanele cu handicap
grav şi accentuat.
S-au făcut modificări de debite la persoane fizice în sumă totală de 120962 lei pentru anul în
curs şi -10566 lei pentru anii precedenţi, astfel:la impozit clădiri 3160 lei pentru anul în curs şi -1319
lei pentru anii anteriori, la impozit teren intravilan 121 lei pentru anul în curs şi 451 lei pentru anii
anteriori, la impozit teren extravilan -690 lei pentru anul în curs şi -102 lei pentru anii anteriori, la
impozit mijloace transport -24122 lei pentru anul în curs şi -754 lei pentru anii anteriori, la venituri
din amenzi 1134545 lei pentru anul în curs şi -8742 lei pentru anii anteriori, la cheltuieli judecată
1000 lei pentru anul in curs şi -100 lei pentru anii anteriori, taxă judiciară timbru -206 pentru anul în
curs.
S-au facut modificari de debite la persoane juridice în suma totala de -83610 lei pentru anul în
curs şi -2254 lei pentru anii precedenţi,astfel:la impozit clădiri -85557 lei pentru anul în curs şi -291
lei pentru anii anteriori, la impozit teren intravilan 1161 lei pentru anul în curs şi -145 lei pentru anii
anteriori, la impozit teren extravilan -35 lei pentru anul în curs şi -11 lei pentru anii anteriori, la
impozit mijloace transport 1264 lei pentru anul în curs şi -1294 lei pentru anii anteriori, la taxă de
afişaj -377 lei pentru anul în curs şi --513 lei pentru anii anteriori, la venituri din amenzi -66 lei
pentru anul în curs şi 0 lei pentru anii anteriori.
Modificările de debit negative se datorează scăderii din evidenţe a persoanelor declarate în
stare de insolvabilitate conform art.176 din OG nr.92/2003,a tranzacţiilor prin acte autentice sau
înstrăinări mijloace de transport neprezentate în termenul legal precum şi a modificării valorii de
inventar a unor clădirii reevaluate sau amortizate conform prevederilor legale.
La finele anului 2012 s-au făcut anulări de creante sub 40 lei în suma totală de 3522 lei, pentru
un numar de 475 cazuri.
La 31.12.2012, s-a înregistrat o listă de rămaşiţă:
-pentru persoane fizice de 402696 lei pentru un număr de 1424 cazuri şi 11427 lei
suprasolvire pentru un număr de 839 cazuri ,din care:pentru impozit clădiri 39533 lei pentru un
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număr de 150 cazuri şi 2890 lei suprasolvire pentru un număr de 122 cazuri ; pentru impozit teren
intravilan 20862 lei pentru un număr de 201 cazuri şi 3234 lei suprasolvire pentru un număr de 438
cazuri ; pentru impozit teren extravilan 6496 lei pentru un număr de 113 cazuri şi 492 lei
suprasolvire pentru un număr de 72 cazuri; pentru impozit mijloace transport 26951 lei pentru un
număr de 108 cazuri şi 2563 lei suprasolvire pentru un număr de 203 cazuri,pentru venituri din
amenzi 308854 lei pentru un număr de 852 cazuri şi 2248 lei suprasolvire pentru un număr de 4
cazuri.
-pentru persoane juridice de 75595 lei pentru un număr de 57 cazuri şi 3879 lei suprasolvire pentru
un număr de 89 cazuri ,din care:pentru impozit clădiri 23331 lei pentru un număr de 9 cazuri şi 1235
lei suprasolvire pentru un număr de 14 cazuri ; pentru impozit teren intravilan 11603 lei pentru un
număr de 13 cazuri şi 1495 lei suprasolvire pentru un număr de 28 cazuri; pentru impozit mijloace
transport 25501 lei pentru un număr de 21 cazuri şi 868 lei suprasolvire pentru un număr de 25
cazuri ;pentru taxă de afişaj la locul exercitării activităţii 14772 lei pentru un număr de 13 cazuri şi
215 lei suprasolvire pentru un număr de 21 cazuri , pentru venituri din amenzi 388 lei pentru un
număr de 1 cazuri.

Structura veniturilor proprii:
Sursa

TOTAL
1
07.02.01.01 imp.cld.PF
2
07.02.01.02 imp. cld. PJ
3
07.02.02.01 imp.teren PF
4
07.02.02.02 imp.teren PJ
5
07.02.02.03 imp.teren extravilan
6
16.02.02.01 imp.auto PF
7
16.02.02.02 imp.auto PJ
8
30.02.05 ven.din concesiuni si inchir.
9
33.02.28 ven.din recup.chelt.jud.
10 34.02.50 alte ven.din tx.administr.
11 35.02 amenzi,penalităţi şi confiscări

Drepturi
Realizari
%
constatate
1347000
1306327 96,98%
366480
345972
94,40%
530000
528577
99,73%
84000
82607
98,34%
29000
27695
95,50%
11520
9422
81,79%
103000
100534
97,61%
62500
53629
85,81%
85000
88288 103,87%
8500
8013
94,27%
7000
5294
75,63%
60000
56296
93,83%

Din totalul drepturilor constatate se vor avea în vedere procesele verbale de constatare a
insolvabilităţii, ceea ce va conduce la majorarea procentului de realizări.
Astfel, în anul 2012, s-a constatat că pentru persoanele aflate în stare de insolvabilitate,
următoarele sume nu pot fi încasate:
-impozit clădiri persoane fizice-2.843 lei,
-impozit clădiri persoane juridice-8.475 lei,
-impozit teren persoane fizice- 7.417 lei,
-impozit teren persoane juridice- 5280 lei
-impozit teren extravilan-3.405 lei
-impozit mijloace transport persoane fizice- 20.409 lei,
-impozit mijloace transport persoane juridice-10.485 lei,
-taxa de afişaj-13.604 lei,
-amenzi-230.051 lei.

Referitor la contractele de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă s-a
încercat închierea unor contracte în care chiriaşii să fie obligati să respecte clauzele contractuale, în
mod imperativ să fie respectate clauzele de întreţinere, utilizare şi funcţionare corespunzătoare.
În anul 2012 s-au efectuat un număr de popriri pe venituri din salarii, venituri din pensii sau
pe conturile bancare, unele dintre ele urmand a se finalize in cursul anului 2013.
S-au emis un număr de 4,092 înştiintări de plată, care constituie act premergator executării silite.
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S-au emis iniţial un număr de 939 somaţii şi titluri executorii de plată din care 860 pentru
persoane fizice iar 69 pentru persoane juridice, emise de câte ori şi când s-a considerat că este cazul
acte administrative emise pentru continuarea procedurii de executare silită.
În anul 2012 s-au efectuat inspecţii fiscale atât la persoane fizice cât şi la personae juridice.
Inventariererea materiei impozabile a fost efectuată prin emiterea şi consultarea actelor
administrativ fiscale, cu respectarea cadrul legal.
S-au eliberat 428 certificate de atestare fiscala, pentru persoane fizice si persoane juridice;
S-au inscris in evidenţele fiscale 125 autoturisme, dintre care 110 autoturisme pe persoane
fizice si 15 autoturisme pe persoane juridice;
S-au emis 4092 inştiinţări de plată, pentru persoane fizice şi juridice, 939 somaţii şi titluri
executorii, din care 870 pt. persoane fizice şi 69 pt. persoane juridice;
S-au inregistrat in baza de date 421 procese verbale de contraventie, reprezentand amenzi de
circulatie si amenzi contraventionale, atat pentru persoane fizice, cat si pentru persoane juridice.
S-au emis 421 de confirmari de primire a debitelor, catre institutiile emitente.
S-au emis un numar de 4991 chitante, reprezentand contravaloare impozite, taxe locale, taxe
speciale, etc.

Veniturile atrase la bugetul local ne-au permis demararea şi chiar realizarea în anul 2012 a
unui mare număr de obiective, astfel:
Valoare contractată
(fără TVA)

Proiecte:

Servicii proiectare ptr.investiţia “Extindere reţea canalizare
în com. Cornu, sat Cornu de Jos, judeţ Prahova,
etapa a III-a
45.000,00 lei

Servicii proiectare pentru Consolidare, reabilitare, modernizare
şi dotare Cămin Cultural din comuna Cornu
62.000,00 lei
Lucrări contractate prin procedura de cerere oferte online:

 “Extindere canalizare satul Cornu de Jos în comuna Cornu,
judeţul Prahova”

4.532.550,21 lei

 „Reabilitare şi modernizare drumuri pietruite în satul Cornu de Jos :
strada Malul Prahovei, strada Baliţei, strada Toamnei si reabilitare drum
principal în satul Cornu de Jos :Bulevardul Eroilor”
1.400.215,12 lei

 „Reabilitare şi modernizare drumuri pietruite în satul Cornu de Jos :
strada Petrolistului, strada Murs-Erigne, strada Bujorului „
1.490.677,16 lei
 „Reparaţii şi modernizare strada DC6 (Valea Oprii); etapa a II-a:
km 0+365 – km 1+175; comuna Cornu – judeţul Prahova„

869.664,05 lei

Lucrări, preponderente, contractate prin achiziţie directă:
 Postament beton şi instalaţie electrică stâlp ornamental la sens giratoriu
Cornu de Sus
2.423,43 lei
 Revizie şi schimb consumabile buldoexcavator
1.971,07 lei
 Reparaţii staţii autobuz
1.758,52 lei
 Proiectare şi execuţie instalaţii utilizare gaze naturale
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Baza Sportivă-vestiar teren fotbal
 Reparaţie Troiţă Cornu de Jos
 Lădiţe flori Seră
 Plantare tuia şi ienupăr la Sala de Sport
 Confecţionare împrejmuire protecţie pomi
 Reparaţie instalaţie electrică Cămin Cultural
 Revizie instalaţie grup sanitar Primărie


9.949,76 lei
1.500,00 lei
2.500,00 lei
3.106,20 lei
5.100,00 lei
2.541,73 lei
1408.37 lei

Servicii/furnizare produse, preponderente, contractate prin achiziţie directă:
Servicii dirigenţie şantier pentru obiectivul extindere canalizare etapa I
45.325,50

lei

Servicii dirigenţie şantier pentru obiectivul reabilitare, modernizare drum
str. M.Prahovei, str. Baliţei, str. Toamnei, bvd. Eroilor
14.002,15 lei

Servicii dirigenţie şantier pentru obiectivul reabilitare, modernizare drum
Str. Petrolistului, str. Bujorului, str. Murs Erigne
27.726,60 lei

Documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor
pentru Extindere reţea canalizare
6.820,00 lei

Pergolă flori Cămin Cultural
1.144,27 lei

Balustradă sens giratoriu Cornu Sus
1.683,45 lei

Documentaţie tehnică avize reabilitare şi modernizare str. M.Prahovei,
str.Baliţei, str. Toamnei
4.500,00 lei

Editare ziar “Cornu înflorit”
2.852,00 lei

Contracte pentru organizarea zilelor comunei Cornu
90.279,66 lei

Servicii de amenajare design interior la Centrul Cultural
49.600,00 lei

Achiziţionare tonnere imprimante
2.185,28 lei

Servicii consultanţă achiziţii publice
7.812,00 lei

Contract locaţiune buldoexcavator pentru deszăpezire
15.000,00 lei/lună

Decoraţiuni iluminat festiv
15.901,55 lei

Reparaţii instalaţie/furnizare accesorii iluminat ornamental
3.597,07 lei

De asemenea s-au asigurat fondurile necesare pentru plata lucrărilor/serviciilor în curs
de execuţie în anul 2012, începute în anii anteriori:
 Sistematizare verticală, utilităţi publice necesare obiectivelor
social- administrative ale com. Cornu-et.V,sistematizare verticală
şi alei carosabile
97.106,23 lei
 Dirigenţie sistematizare verticală, utilităţi publice necesare obiectivelor
social- administrative ale com. Cornu-et.V,sistematizare verticală
şi alei carosabile
1.456,59 lei
 Extindere şi imbunătăţire reţea apă uzată şi staţie de epurare
Proiect PNDR
548.982,80 lei
 Construire Centru Cultural
852.782,00 lei
 Dirigenţie şantier construire Centrul Cultural
8.527,63 lei
 Construire Baza Sportivă
546.847,51 lei
 Dirigenţie şantier construire Baza Sportivă
7. 304.64 lei
Pentru lucrările iniţiate în cursul anului 2012, au fost asigurate următoarele fonduri:
 “Extindere canalizare satul Cornu de Jos în comuna Cornu”
550.020,30 lei
 Dirigenţie şantier pentru “Extindere canalizare satul Cornu de Jos în
comuna Cornu, judeţul Prahova”
4.435,00 lei
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 „Reabilitare şi modernizare drumuri pietruite în satul Cornu de Jos :
strada Malul Prahovei, strada Baliţei, strada Toamnei si reabilitare drum
principal în satul Cornu de Jos :bulevardul Eroilor”,
1.274.776,55 lei
Dirigenţie şantier pentru „Reabilitare şi modernizare drumuri pietruite în
satul Cornu de Jos : strada Malul Prahovei, strada Baliţei, strada Toamnei
si reabilitare drum principal în satul Cornu de Jos :bulevardul Eroilor”,
10.391,00 lei
 „Reabilitare şi modernizare drumuri pietruite în satul Cornu de Jos :
strada Petrolistului, strada Murs-Erigne, strada Bujorului „
183.520,00 lei
 Dirigenţie şantier pentru „Reabilitare şi modernizare drumuri pietruite în
satul Cornu de Jos : strada Petrolistului, strada Murs-Erigne,
strada Bujorului „
1.700,00 lei
Referitor la cheltuielile anului 2012, pe lângă cele cu destinaţie specială (protecţie şi
asistenţă socială), s-a acordat o atenţie deosebită lucrărilor de investiţii finanţate din bugetul
local, din fonduri exeterne guvernamentale şi/sau europene .

Procentul de realizare al cheltuielior totale este 97.66%.
Alţi indicatori:
• -rigiditatea cheltuielilor (plăţile aferente cheltuielilor de personal raportate la total
plăţi)=17.07%
• -ponderea secţiunii de funcţionare (plăţi aferente secţiunii de funcţionare din total
plăţi)= 33.33% ;
• -ponderea secţiunii de dezvoltare (plăţi aferente secţiunii de dezvoltare in total
plăţi)= 66.67% ;
• -ponderea serviciului datoriei publice serviciul datoriei publice in total plăţi) = 1.41%.
Structura cheltuielilor bugetului local realizată în anul 2012 a fost următoarea:

CONTUL DE EXECUTIE AFERENT CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL IN ANUL 2012SECTIUNEA FUNCTIONARE

TOTAL
CAP 51.02 - Autoritati executive
-cheltuieli de personal
-cheltuieli cu bunuri si servicii
CAP 54.02- Alte servicii publice
generale
-cheltuieli de personal
cheltuieli cu bunuri si servicii
CAP. 55.02-Tranzactii privind datoria
publica si imprumuturi
-comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor interne
CAP 61.02 – Ordine publica si
siguranta nationala
-cheltuieli de personal
-cheltuieli cu bunuri si servicii

LEI

BUGET INITIAL
3014200

BUGET
3064040

REALIZARI
2817135

632500
289000
343500
213900

671130
368000
303130
34700

650634
366640
283994
33918

91000
122900
9000

27100
7600

27030
6888

9000

81800

94900

91103

72000
9800

78500
16400

77680
13423
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CAP 67.02 – Cultura ,recreere si
religie
-cheltuieli de personal
-cheltuieli cu bunuri si servicii
-alte cheltuieli-transfer religie si sport
CAP 68.02 – Asistenta sociala
-cheltuieli de personal
-asistenta sociala
CAP 70.02 – Servicii si dezvoltare
publica
-cheltuieli de personal
-cheltuieli cu bunuri si servicii
CAP 74.02 -Protecia mediului
cheltuieli cu bunuri si servicii
83.02-Agricultura ,silvicultura,
piscicultura si vanatoare
-cheltuieli cu bunuri si servicii
CAP 84.02 - Transporturi
-cheltuieli cu bunuri si servicii
EXCEDENT

444800

501520

467772

42000
277800
125000
378000
201000
177000
299800

53260
242060
206200
361670
177000
184670
321390

52667
208912
206193
348729
175525
173204
286143

63000
236800
30000
30000
0

84640
236750
30000
30000
91730

83890
202253
29113
29113
0

0
127000
127000

91730
107000
107000

0
103077
103077
157847

CONTUL DE EXECUTIE AFERENT CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL IN ANUL 2012SECTIUNEA DEZVOLTARE
TOTAL
CAP 51.02 - Autoritati executive
-cheltuieli de capital
CAP 61.02 – Ordine publica si
siguranta nationala
-cheltuieli de capital
CAP 67.02 – Cultura ,recreere si
religie
-cheltuieli de capital
CAP 70.02 – Servicii si dezvoltare
publica
-proiecte finan. FEN postaderare
CAP 74.02 -Protecia mediului
-proiecte finan. FEN postaderare
-cheltuieli de capital
CAP 84.02 - Transporturi
-proiecte finan. FEN postaderare
-cheltuieli de capital
EXCEDENT

BUGET INITIAL
2976500
120000
120000
0

BUGET
5749840
120000
120000
72000

REALIZARI
5635283
119407
119407
72000

0
700000

72000
1724500

72000
1669197

700000
83000

1724500
1000

1669197
850

83000
1981000
1370000
611000
92500
7000
85500

1000
2265500
1446500
819000
1566840
6000
1560840

850
2213219
1437736
775483
1560610
5543
1555067
114142
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CAPITOLUL II
STAREA SOCIALĂ
Autoritate tutelară, protecţie socială şi stare civilă
Chiar dacă nu există un serviciu social calificat, putem să afirmăm că inspectorul de asistenţă
socială din aparatul de specialitate al primarului s-a format în domeniu şi este capabil, alături de
ceilalţi funcţionari cu atribuţii în gestionarea problemelor comunităţii, să aplice prevederile legale în
domeniul protecţiei sociale a copilului, a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap şi a altor
categorii aflate în nevoie socială. Obiective:
- identificarea nevoilor comunitare, individuale si globale;
-implementarea noii legislaţii privind protecţia drepturilor persoanelor cu handicap, a
protectiei copilului, a protectiei persoanelor varstnice si asigurarea funcţionării
conform
standardelor Uniunii Europene;
-identificarea persoanelor si familiilor marginalizate social si luarea de măsuri de prevenire si
combatere a marginalizării sociale;
-asigurarea unei bune colaborari cu toate instituţiile specializate in protecţia copilului, a
persoanelor cu handicap, spitale medici de familie, poliţie, instituţii de învatământ, culte, asociaţii si
fundaţii.

Activitatea efectiv desfăşurată în domeniul asistenţei sociale, conform legislaţiei în vigoare:
În anul 2012 s-au efectuat un număr total de 273 anchete sociale dintre care:
• Anchete sociale întocmite in cazuri de divorţ pentru incredinţare minori : 14
• Anchete sociale solicitate de instanţele de judecată în diverse dosare : 3
• Anchete sociale persoane cu handicap grav si accentuat – minori în
• vederea revizuirii anuale a dosarelor aflate la Direcţia Generală de Asistenţa Socială si
Protecţia Copilului Prahova :12
• Anchete Sociale persoane cu handicap adulţi în vederea întocmirii sau revizuirii anuale a
dosarelor aflate la DGASPC :73
• Anchete sociale minori întocmite in vederea integrării într-un program pentru îmbunataţirea
rezultatelor şcolare: 7
• Anchete sociale pentru acordarea unor ajutoare de urgenţa: 3
• Anchete sociale întocmite la solicitarea unităţilor de învăţământ pentru acordarea de burse
sociale: 7
• Anchete sociale întocmite la solicitarea altor instituţii şi persoane fizice: 4
• Anchete sociale intocmite pentru verificarea beneficiarilor de ajutoare pentru incalzirea
locuintei cu gaze naturale si lemne: 150

Ordinul 219/2006 privind identificarea intervenţia si monitorizarea copiilor lipsiţi
temporar de îngrijirea parinţilor pe perioada în care aceştia se afla la muncă în străinatate: Trimestrial sa trimis la DGASPC situaţia privind copiii ai caror parinţi sunt plecaţi in străinatate.
Legea 416/2001 – privind venitul minim garantat:
Pentru anul 2012 s-au aflat in plată, în medie, 13 dosare lunar. Pentru aceste dosare s-au
întocmit fişe de calcul şi s-au redactat dispoziţii cu privire la acordarea, modificarea de cuantum şi
încetarea drepturilor. S-au întocmit 4 dispoziţii de acordare, 2 dispoziţii de modificare de cuantum, o
dispoziţie de supendare şi o dispoziţie de reluare la plată.
- S-au verificat lunar actele prezente la dosare.
-O dată la trei luni s-au înnoit cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere privind
componenţa familiei şi veniturile realizate, s-au primit acte referitoare la venituri şi s-au întocmit anchete
sociale.
- Lunar au fost depuse la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Prahova documentele
necesare pentru plata ajutorului social: anexa 8 – privind toţi beneficiarii de ajutor social, anexa 7 –
privind drepturile noi, anexa 14- privind modificările , suspendările şi încetările, anexa 10- privind orele
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de muncă şi activităţile desfăşurate în interesul comunităţii locale, pontajul, anexa cu cererile depuse
pentru verificări din 3 în 3 luni şi raportul statistic.

Legea nr. 277/2011 privind alocaţia pentru susţinerea familiei.
Pentru anul 2012 s-au aflat în plată lunar, în medie, 28 de dosare. Lunar s-au verificat actele
aflate la dosare, şi la 6 luni s-au primit pentru fiecare dosar noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere
privind componenţa familiei şi veniturile realizate precum şi acte referitoare la venituri, şi s-au întocmit
anchetele sociale corespunzătoare.
S-au emis un număr de 7 dispoziţii de acordare, 8 dispozitii de incetare, 12 dispoziţii de
modificare de cuantum, 5 dispoziţii de suspendare şi 2 dispoziţii de repunere în plată.
Lunar s-au depus la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Prahova toate documentele
pentru plata alocaţiei, respectiv: anexa 3 privind drepturile noi şi anexa 4 privind modificările,
suspendările sau încetările acestor drepturi.

Ordonanta de Urgenta nr 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada
sezonului rece (ajutoarele pentru încălzirea locuinţei)
În ceea ce priveşte ajutoarele pentru încalzirea locuinţei cu lemne cărbuni si combustibili
petrolieri, în cursul anului 2012 s-au înregistrat un număr total de 38 de cereri aferente sezonului rece
noiembrie 2011-martie 2012. Pentru toate cererile înregistrate s-au verificat actele depuse, s-a calculat
cuantumul ajutorului, s-au emis dispoziţiile de acordare şi s-a intocmit situaţia centralizatoare care s-a
trimis la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Prahova.
Referitor la ajutoarele pentru încalzirea locuinţei cu gaze naturale s-au înregistrat un număr
de 228 de cereri pentru lunile noiembrie 2011-martie 2012 Pentru toate aceste cereri s-au verificat
actele anexate, s-a stabilit cuantumul ajutorului aferent, s-au emis 228 de dispoziţii.
S-a completat baza electronică de date pentru beneficiari si s-a transmis la GDF Suez Energy
România.
Lunar pe perioada sezonului rece s-au întocmit situaţiile aferente şi rapoartele statistice
pentru fiecare tip de ajutor în parte şi s-au transmis la Agenţia de Plăţi şi Inspecţie Socială Prahova.

Legea 61/1993 –privind alocaţia de stat pentru copii:
S-au intocmit un numar de 22 de dosare, înregistrandu-se cererile în registrul special. S-au
verificat actele depuse la dosar, s-au certificat copiile pentru conformitate cu originalul si s-au transmis
lunar pe bază de borderou la Agenţia de Plăţi şi Inspecţie Socială Prahova.

Ordonanţa Guvernului nr. 111/2010 – privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru
creşterea copiilor.
-s-au înregistrat un număr total de 16 dosare de indemnizaţie creştere copil.
Pentru toate aceste dosare s-au verificat actele depuse s-au certificat copiile pentru
conformitate cu originalul, s-au intocmit lunar borderourile aferente dosarelor primite si s-au transmis la
Agenţia de Plăţi ţi Inspecţie Socială Prahova.

-S-au formulat răspunsuri la alte adrese sau solicitări din partea altor instituţii (D.G.A.S.P.C
Prahova, A.J.P.I.S. Prahova, Prefectura Prahova, Politie) privind ajutorul social, alocaţii, eliberare de
adeverinţe si alte acte in ceeea ce priveste activitatea de asistenţă socială.
Alte activităţi în domeniul protecţiei sociale:
-Elaborarea proiectelor de hotărâri şi a rapoartelor de specialitate privind : venitul minim
garantat, activitatea semestrială a asistenţilor persoanelor cu handicap grav, înfiinţarea serviciului public
de asistenţă socială şi obţinerea acreditării pentru acest serviciu.

Activitatea de stare civilă:
În anul 2012 s-au întocmit un număr total de 44 de acte de stare civilă dintre care 27 acte de
deces şi 17 acte de căsătorie.
-Au fost întocmite 17 livrete de familie
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-S-au eliberat 20 de duplicate dintre care 15 duplicate certificate naştere, 9 duplicate
certificate căsătorie,16 duplicate certificate deces.
-Pentru toate actele de stare civilă întocmite în anul 2012 respectiv 49 acte de deces şi 17 acte
de căsătorie s-au operat cuvenitele menţiuni pe marginea actului şi s-au trimis la Direcţia Judeţeană
de evidenţă a persoanelor Prahova pentru operare exemplarul II sau la localităţile unde solicitanţii
aveau întocmite acte de stare civilă. S-au operat şi/sau transmis un număr de 127 de menţiuni
referitoare la actele întocmite.
-S-au operat un număr de 40 menţiuni primite de la alte primării sau Serviciile publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor.
-S-au înregistrat menţiunile cuvenite pe marginea actelor de stare civilă pentru 6 sentinţe de
divorţ primite.
-Au fost întocmite situaţiile lunare, trimestriale şi semestriale şi au fost trimise la Direcţia
Judeţeană Pentru Evidenţa Persoanelor Prahova
-La interval de 10 zile a fost întocmită situaţia decedaţilor şi au fost înaintate buletinele
acestora la Serviciul Public comunitar Local de Evidenţă a persoanelor Câmpina.
-Lunar au fost transmise buletinele statistice la Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova.
- Au fost eliberate extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civila aflate in pastrare
institutiilor solicitante si s-au formulat raspunsuri la iferite adrese.
ACTIVITATEA CULTURALĂ
CĂMINUL CULTURAL
Căminul Cultural este o carte de vizită reprezentativă pentru comunitatea locală, este un lăcaş
al luminii, armoniei şi comunicării, promovând facilităţile de educaţie şi timp liber, de exercitare a
talentului şi aspiraţiilor creatoare de împlinire a personalităţii umane. Actuala instituţie culturală îşi
are rădăcinile în istoria neamului românesc şi în cultura tradiţională locală, cunoscând, de-a lungul
timpului, diferite forme de organizare şi funcţionare. Serviciul propriu-zis constă în realizarea unor
manifestări la care participă, în funcţie de preferinţe, de gusturi, un anumit public în calitate de
consumator. Activităţile specifice au ca obiectiv educarea artistică a publicului prin programe
specifice, sprijinirea tinerilor în afirmarea lor, cercetarea, conservarea, valorificarea în ceea ce
priveşte activitatea culturală şi promovarea ei.
În prezent în cadrul instituţiei se desfăşoară activităţi pe mai multe domenii culturale sub îndrumarea
personalului calificat astfel:
- Canto: muzică uşoară, muzică populară;
- Instrumental: acordeon, orgă;
- Dans popular - coregrafie;
- Cerc de istorie;
- Şah;
- Teatru;
- O formaţie de muzică.
Activităţile Căminului Cultural sunt rezultatul colaborării cu instituţiile locale şi nu în ultimul
rând cu instituţiile judeţene.
Pe plan local s-a colaborat foarte bine cu Primăria şi Consiliul Local, Biblioteca Comunală, Şcoala
Gimnazială “Profesor Cristea Stănescu” Cornu, Biserica “Sfânta Cuvioasă Parascheva“ Cornu de Jos,
Biserica “Înălţarea Domnului“ Cornu de Sus, Grădinita Cornu de Jos, Gradinita Cornu de Sus, Clubul
Sportiv Kokki Cornu.
Pe plan zonal s-a colaborat cu Direcţia Judeţeană Pentru Cultură, şi Patrimoniu Cultural Prahova,
Centrul Judeţean de Cultură Prahova, Casa de Cultură “Geo Bogza“ Câmpina, Casa de Cultura Nicolae
Iorga din Valenii de Munte, Cămin Cultural Banesti, Clubul Copiilor Breaza, Casa de Cultură Plopeni,
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Centrul Cultural Ion Manolescu Breaza, Căminul Cultural Brebu, Muzeul Judeţean de Artă “Ion
Ionescu Quintus”, Palatul Copiilor Breaza.
În decursul anului 2012, Căminului Cultural Cornu a desfăşurat activităţi specifice, în
conformitate cu prevederile stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, precum şi
Planul cu principalele acţiuni culturale pe anul 2012. Căminul Cultural pune în aplicare obiective cu
caracter general, în conformitate cu specificul localităţii, cu tradiţiile culturale şi sociale, luând seama
nu în ultimul rând şi de dotările instituţiei pentru ca obiectivele propuse să poată fi desfăşurate, în
condiţii foarte bune.

În acest sens pentru anul 2012, instituţia a realizat ceea ce şi-a propus şi anume:
• organizarea de cercuri aplicative cu caracter cultural artistic în domeniile literaturii, artelor
plastice, muzicii, dansului, sportului;
• asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii formaţiilor artistice de dansuri populare,
muzică, dansuri moderne, cerc de istorie, şah, artă plastică;
• realizarea de expoziţii care să pună în valoare creaţiile membrilor cercurilor artistice,
rezultatele obţinute de aceştia la concursuri;
• cunoaşterea tradiţiilor româneşti, ataşamentul faţă de aceste valori, păstrarea lor.
• organizarea sau susţinerea formaţiilor artistice şi de educaţie permanentă;
• organizarea si sustinerea formaţiilor artistice de amatori, de concursuri, de festivaluri,
inclusiv participarea formaţiilor la manifestări culturale interjudeţene, naţionale;
• organizarea sau susţinerea de activităţi de documentare, a expoziţiilor documentare;
• elaborarea şi editarea de materiale documentare, publicaţii.
Publicul prezent la acţiunile desfăşurate a fost din toate categoriile de vârstă şi categoriile sociale.
Spaţiile instituţiei, bine intreţinute, au oferit un confort acceptabil atât artiştilor cât şi spectatorilor.
Pe parcursul anului 2012, activitatea directorului de Cămin Cultural s-a concretizat prin
diverse acţiuni:
• întocmirea unor programe şi proiecte proprii;
• revitalizare formaţiilor de cântece şi dansuri populare româneşti;
• desfăşurarea serbărilor şcolare, cu prilejul zilelor de 8 Martie, 1 Iunie, sfârşit de an şcolar şi al
serbătorilor de iarnă;
• participarea la toate activităţile culturale educative şi sportive desfaşurate pe raza localităţii;
• participarea la Seminarul Internaţional “Seniorii şi educaţia” – care este rolul organizaţiilor
culturale? - Bucureşti;
• participarea la proiectul cultural Patrimoniul Arhitectonic din Judeţul Prahova – educarea
tinerilor în spiritul conştientizării valorilor arhitectural-istorice – Ploieşti;
• participare la conferinţa “Satul – Lada de Zestre a Europei”- Bucureşti;
• participare la Adunarea Generală a Asociaţiei Aşezămintelor Culturale din România – Plopeni;
• participarea la Târgul de Turism Rural şi Agroturism – Piaţa Sfatului Braşov;
• participarea la Festivalul Sportului şi Culturii – Brebu;
• absolvirea cursului de formare profesională destinat custozilor colecţiilor rurale din cadrul
proiectului cultural Colecţiile Muzeale Rurale între realitate şi aspiraţii – Bucureşti;
• participare în cadrul Seminarului cu tema Managementul Relaţiilor Publice şi Comunicare
Eficientă.
Au fost încheiate proiecte de parteneriat:

- PROIECT EDUCAŢIONAL DE PARTENERIAT
“SFINTELE PASTI”, în colaborare cu următoarele instituţii: Şcoala Gimnaziala “Profesor Cristea
Stanescu” Cornu; Biblioteca Comunala Cornu; Biserica Cuvioasa Parascheva Cornu de Jos.
Perioada desfăşurării : martie 2012 - mai 2013

- PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
“KARATE , un sport sănătos şi educativ”, în colaborare cu următoarele instituţii:
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Primaria si Consiliul Local Cornu; Cămin Cultural Cornu; Scoala Gimnaziala “Profesor Cristea
Stanescu” Cornu; Clubul Sportiv “Kokki” Cornu.
Perioada desfăşurării: septembrie 2012 - septembrie 2013

- PROIECT EDUCATIONAL
“COPILĂRIA, ANOTIMP ETERN” în colaborare cu următoarele instituţii:
Cămin Cultural Cornu; Scoala Gimnaziala “Profesor Cristea Stanescu” Cornu; Clubul Copiilor Breaza;
Biblioteca Comunala Cornu.

- PROIECT CULTURAL EDUCATIV
“ HAPPY HALLOWEEN “ în colaborare cu următoarele instituţii:
Scoala Gimnaziala “Profesor Cristea Stanescu” Cornu; Biblioteca Comunala Cornu.

-PROIECT CULTURAL ARTISTIC
“24 IANUARIE, UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE” în colaborare cu următoarele instituţii:
Scoala Gimnaziala “Profesor Cristea Stanescu” Cornu; Biblioteca Comunala Cornu; Clubul Copiilor
Breaza;
Participări la diverse manifestări culturale, concursuri, festivaluri:
• ''FESTIVALUL DULCEŢII'' - BREBU;
• ''ZIUA SATULUI ROMÂNESC'' AFSR - BUCUREŞTI;
• FESTIVALUL FOLCLORIC “HORA PRAHOVEANĂ “– CÂMPINA;
• TÂRGUL DE TURISM RURAL ŞI AGROTURISM - BRAŞOV;
• FESTIVALUL ARTELOR “NICHITA STĂNESCU, LA ECHINOCŢIU” – Ploieşti;
• FESTIVALUL SPORTULUI ŞI CULTURII - BREBU
• CURSURILE DE VARA ”NICOLAE IORGA” – VALENII DE MUNTE
• ''CARTE FRUMOASA, CINSTE CUI TE-A SCRIS''
• CUPA 1 IUNIE
• ''FESTIVALUL FLORILOR DE TEI''
• MISCAREA PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMANESC
• ZIUA NATIONALA A CULTURII ROMANE - PLOIESTI.

Dintre cele mai importante activităţi şi manifestări culturale menţionăm următoarele:
24 IANUARIE, UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE – manifestare dedicată Marii Uniri, în cadrul căreia
au fost expuse materiale informative, a fost organizat un concurs cu temă istorică activitate
desfăşurată atat in cadrul Cercului de Istorie, al Căminului Cultural cat si la Centrul de Documentare si
Informare al Scolii Gimnaziale.

DE ZIUA TA, IUBITA MAMĂ ! – spectacol dedicat Zilei Internaţionale a Femei.
Locul desfăşurării: Sala de spectacole a Căminului Cultural, unde au fost invitaţi locuitorii comunei,
elevi, profesori, consilieri locali, primar, viceprimar, directorul Şcolii Gimnaziale din Cornu, cadrele
didactice. În programul spectacolului au evoluat membrii cercurilor de dans modern, dans sportiv,
ansamblul de dansuri populare, grupul vocal, cât şi membrii trupei de teatru din cadrul Bibliotecii
comunale sub îndrumarea profesorilor de specialitate şi a instructorilor colaboratori ai Căminului
Cultural, domnul David Gheorghe şi domnul Stătescu George.

S.O.S. TERRA – manifestare închinată Zilei Mondiale a Pământului.
Cu prilejul acestei manifestări a fost organizat un concurs în cadrul căruia au fost menţionate
condiţiile de participare, acestea constând în alcătuirea unui eseu despre “Mediul inconjurator
poluare si degradare”, alcătuirea unui colaj şi strângerea diverselor materiale despretema propusa.
HRISTOS A ÎNVIAT! – manifestare închinată Sfintelor Sărbători de Paşte. Sărbătoarea Învierii ca
toate celelalte sărbători ortodoxe a fost întotdeauna respectată cu sfinţenie în lumea satului
românesc, reprezentând pentru creştini un moment emoţionant, un simbol al bucuriei şi al
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înţelegerii. În cadrul acestei manifestari, membrii cercului de creaţie au încondeiat ouă, acestea fiind
ulterior expuse în Biserica “Sfânta Cuvioasa Parascheva” din Cornu de Jos. Alături de ouăle
încondeiate au fost expuse felicitări pictate, tot creaţie a membrilor cercului sus menţionat.

ZIUA EROILOR – ÎNĂLŢAREA DOMNULUI
ÎNĂLŢAREA DOMNULUI – sărbătoare dedicată eroilor neamului.
Locul desfăşurării: Monumentul Eroilor, Cornu de Jos.
Manifestările dedicate cinstirii eroilor neamului sunt o tradiţie respectată cu sfinţenie de
administraţia locală. Locuitorii comunei şi-au comemorat eroii. Memoria celor care şi-au jertfit viaţa
pentru patrie, pe câmpul de luptă, a fost evocată printr-un ceremonial devenit tradiţie în localitate,
amintirea eroilor fiind păstrată vie, astfel, de către comunitatea locală. Evenimentul a fost serbat în
centru comunei, la Monumentul Eroilor unde cei prezenti au participat la cinstirea memoriei celor
care şi-au dat viaţa pentru ţară. Manifestarea a început cu intonarea Imnului de Stat, urmată de un
colaj de cântece patriotice interpretate de elevii Scoalii Gimnaziale şi nu în ultimul rând de
ceremonialul religios de pomenire a ostaşilor căzuţi în luptă. Ca în fiecare an, primarul comunei,
Cornel Nanu, a rostit o alocuţiune prin care a evocat faptele de vitejie a ostaşilor români şi importanţa
jertfei lor. Cu această ocazie au fost depuse coroane de flori la Monumentul Eroilor.
COPILARIA, ANOTIMP ETERN – spectacol, concursuri, expoziţie de carte, întreceri sportive, desene
pe asfalt. În perioada mai-iunie în colaborare cu Şcoala Gimnaziala şi Biblioteca Comunală au fost
organizate mai multe concursuri in cadrul proiectului , concursuri la care s-au putut înscrie elevi ai
claselor I-VIII. În urma jurizării lucrărilor, au fost acordate premii câştigătorilor.

FESTIVALUL “FLORILOR DE TEI”– ziua localităţii.
Sâmbătă şi duminică, respectiv 07 si 08. 07.2012, a avut loc “Festivalul Florilor de Tei”, editia a IV- a
sărbătoare dedicată zilei localităţii Cornu. Pe scenă au fost prezenţi membrii mai multor ansambluri
folclorice di localităţile învecinate, au fost acordate diplome şi premii vârstnicilor, veteranilor de
război, familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, au fost acordate diplome de excelenţă şi
înmânate premii celor mai merituoşi elevi ai şcolii gimnaziale. De asemenea pe scena au urcat artişti
consacraţi Marina Florea, Proconsul, Mandinga, Emilia Ghinescu, Aurel Moldoveanu, Aurel Tamas.
Organizarea acestei manifestări culturale a fost bine primită atât de locuitorii comunei cât şi de toţi
cei veniţi din afara localităţii, evenimentul a stârnit interes tuturor iubitorilor de istorie, de cultură şi
de frumos.

ZIUA DRAPELULUI NAŢIONAL – obiectivele acestei activitaţi au fost cunoasterea semnificatiei pentru
Ziua Drapelului National, au fost vizionate materiale despre semnificatia drapelului, a fost vizionata o
prezentare in power point pe scena Caminului Cultural.
ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI– manifestare dedicata Zilei Nationale a Romaniei si implinirea a 94
de ani de la Marea Unire.
Cu prilejul implinirii a 94 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia, si totodata Ziua Nationala a
Romaniei, in data de 01.12. incepand cu orele 10:30, in cadrul Caminului Cultural s-a desfasurat un
program cultural artistic, program sustinut de copii ce activeaza la diferite cercuri artistice din cadrul
Caminului Cultural si Bibliotecii Comunale, dar si cu participarea solistei Sara Nukina.
Manifestarea s-a incheiat cu depuneri de coroane din partea oficialitatilor comunei, la Monumentul
Eroilor.
TABARA INTERNATIONALA DE CREATIE ''RUXANDRA IONESCU'' - gazduirea vernisajului.

FESTIVITĂŢI DEDICATE SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
Toţi copii, membrii ai cercurilor de canto, dansuri populare, dansuri moderne, membrii ai
Ansamblului Folcloric, ai trupei de teatru la invitaţia mai multor instituţii de pe raza localităţii Cornu,
au participat în perioada sărbătorilor, cu un program de colinde şi dansuri populare specifice zonei
de provenienţă.
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Purtati de gândul de a pune în lumină tradiţia şi folclorul , grupul de colindători împreună cu membrii
ansamblului folcloric “Floare de Corn “, au prezentat in data de 20 decembrie in cadrul spectacolului
"Clinchet de argint, pe aripi de colind!" un program etno folcloric de datini şi obiceiuri de iarnă
specifice zonei noastre, frumuseţea costumelor populare, colindele, urăturile dansurile şi obiceiurile
tradiţionale de pe Valea Prahovei.
BIBLIOTECA COMUNALĂ

Biblioteca publică este o instituţie care are menirea de a fi la dispoziţia întregii comunităţi prin
serviciile şi programele pe care le oferă pentru a veni în întâmpinarea nevoii de informare, educare şi
recreere a cetăţenilor. Ea reprezintă un nod important al comunicării informaţionale şi culturale în
viaţa unei comunităţi, o instituţie bine ancorată în viaţa comunităţii prin numeroasele sale roluri,
dintre care unul este acel de mediu de comunicare şi socializare. În anul 2012, activitatea culturală la
nivelul localităţii noastre, a cuprins o serie de evenimente specifice, încununate de efortul şi
colaborarea instituţiilor locale precum şi instituţiilor de cultură şi învăţământ din localitate: (
Primăria şi Consiliul Local, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Prahova,
Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga”, Şcoala Petre Ghelmez – Bucureşti, Clubul Copiilor Breaza). În
cadrul Bibliotecii Comunale Cornu, activităţile de mediatizare a cărţii şi serviciilor de bibliotecă au
fost permanente, organizate conform Programului anual de activitate, manifestări culturale prilejuite
de evenimente istorice şi literare, aniversări şi comemorări, materializate în expoziţii de carte,
prezentări, dezbateri, programe cultural-artistice, etc. Dintre manifestările organizate de bibliotecă în
anul 2012 amintim:
15 Ianuarie- Creatorul limbajului liric Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei româneşti” - Proiect de parteneriat Bibliotecă - Şcoală: Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei româneşti”.
24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române
- Proiect de parteneriat Cămin Cultural, Şcoala Gimnazială, Bibliotecă;
- Moment artistic; Prezentare videoproiector.
30 Ianuarie – Ion Luca Caragiale – 160 de ani de la naştere.
Evocare; Expoziţie de carte şi materiale bibliografice; Proiecţie video – O scrisoare pierdută;
Prezentarea unor momente şi schiţe din opera scriitorului.
05 Februarie – Acţiune dedicată împlinirii a 105 ani de la naşterea lui Geo Bogza .„Existenţa
dimensiunii cosmice”. Expoziţie de carte.
01 Martie: Ion Creangă – mărţişorul literaturii române.175 de ani de la naştere.
Proiect de parteneriat Bibliotecă – Şcoală: Să vorbim despre copilărie cu Ion Creangă.
Expoziţie de carte.
08 Martie - E ziua ta, mămico! Proiect educaţional – Căminul Cultural, Şcoala Gimnazială Cornu,
Biblioteca Comunală.
“Mama, doar mama ” - montaj prezentat de membrii cercului de teatru; confecţionare de felicitări,
expoziţie.
31 Martie – “Nichita Stănescu – un poet pentru eternitate”. 78 de ani de la naştere.
Invitaţi : Zamfira Daniel – profesor limba română; Elevii claselor a VIII-a ; Membrii cercului de teatru.
Recital de poezie, Expoziţie de carte.
02 – 06. Aprilie 2012 – Săptămâna “Şcoala Altfel”. Invitaţi: prof. Ţurlea Raluca, prof. Zamfira Daniel,
înv. Ghinea Irina, înv. Grama Constanţa, înv. Hornea Mariana, înv. Paraschiv Magdalena.
15 Aprilie – Proiect educaţional „Tradiţii şi Obiceiuri Pascale” (Bibliotecă, Şcoala Gimnazială
Cornu, Clubul Copiilor Breaza, Biserica cu hramul „Înălţarea Domnului”). „Hristos a Înviat!” –
manifestare închinată Sfintelor Sărbători de Paşti ce a avut loc în cadrul Bisericii cu hramul
„Înălţarea Domnului” din Cornu de Sus. Expoziţie de felicitări, desene specifice, picturi.
22 Aprilie – “S.O.S. Terra”. PĂMÂNTUL - PLANETA NOASTRĂ, manifestare închinată Zilei Mondiale
a Pământului.”.
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06 Mai – Premierea participanţilor la concursul naţional de creaţie literară „Paşi prin copilărie”,
organizat în cadrul săptămânii culturale Petre Ghelmez – ediţia a IX-a, Bucureşti. Au fost evidenţiate
elevele Iancu Alexandra şi Barbu Eugenia.
01 Iunie - Ziua Internaţională a Copilului.”Copilăria anotimp etern”.
Concursuri, recitări, expoziţii, etc. Premierea elevilor înscrişi în cadrul proiectului de parteneriat
educaţional: „În universul cărţilor” – ediţia III-a.
05 Iunie - Ziua Mondială a Mediului.
Prezentarea montajului – “Vrem o lume mai curată”. Expoziţie de carte.
15 August – Manifestare închinată zilei de Sfânta Maria.
Recital de cântece şi poezii specifice acestei sărbători .
01 iulie – 10 Septembrie – “Clubul de vacanţă”- Împreună prin bucuriile vacanţei – ediţia I. Acest
program oferă utilizatorilor o alternativă de petrecere a timpului liber într-un mod util şi plăcut. Pe
toată perioada vacanţei de vară copii au “călătorit” în lumea basmelor şi a lecturilor recomandate, au
participat la diferite concursuri organizate special pentru ei.
10 -18 Septembrie – “Expoziţie de carte din bibliografia şcolară.
05 Octombrie – Ziua Educaţiei.
Elevii clasei I-a alături de doamna învăţătoare Grama Constanţa au vizionat cu ocazia Zilei Educaţiei
povestea: “Lebedele” scrisă de Hans Christian Andersen.
23 – 26 Octombrie - Zilele Bibliotecii – Ediţia a X-a.
Expoziţii, prezentări, dezbateri, concursuri, etc.
Participanţi: cadre didactice, elevi, parinţi, utilizatori ai bibliotecii.
01 Decembrie – Ziua Naţională a României. 94 de ani de la Marea Unire. Program artistic. Proiect
de parteneriat: Căminul Cultural – Şcoala Gimnazială - Biblioteca Comunală.
Invitaţi: consilieri locali, reprezentanţi ai autorităţilor locale, cadre didactice, elevi, cetăţeni ai
comunei.
20 – 25 Decembrie – “Colinde şi Obiceiuri de Crăciun”
Prezentarea colindelor şi a obiceiurilor din zona noastră în cadrul societăţilor comerciale din
localitate. Prezentarea piesei de teatru religios“ IROZII” în cadrul bisericilor “Înălţarea Domnului” –
Cornu de Sus şi “Cuvioasa Paraschiva” din Cornu de Jos.
Pe parcursul anului 2012 instituţia noastră a continuat editarea ziarului bibliotecii: „Cartea,
prietena mea”, ziar în care au fost prezentate aspecte din cadrul activităţilor culturale, organizate de
bibliotecă în colaborare cu celelalte instituţii de pe raza localităţii, dar şi promovarea micilor artişti
talentaţi în domeniul teatrului, muzicii, în domeniul poeziei.
La 31 decembrie 2012 colecţiile Bibliotecii Comunale Cornu se prezintă astfel:
- fond de carte: 19662
- valoarea fondului de carte:145932.42lei
Pe parcursul anului 2012 Biblioteca Comunală Cornu a achiziţionat documente, publicaţii după cum
urmează:
- din bugetul local:
* volume: 61
* valoare: 1500 lei
- donaţii:
* volume: 221
* valoare: 978.95 lei
Total achiziţii în anul 2012:
* volume: 282
* valoare: 2478.95 lei
De acest tezaur de învăţătură, cunoaştere şi înţelepciune au beneficiat prin împrumut la domiciliu,
sală de lectură sau informare directă la bibliotecă un număr de 894 utilizatori, care au împrumutat
sau consultat cărţi din toate domeniile de activitate.
Pe parcursul anului 2012 Biblioteca Comunală Cornu a propus şi a fost partener în
următoarele Proiecte Educaţionale:
PROIECT DE PARTENERIAT: „Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei româneşti”
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PROIECT DE PARTENERIAT: „În universul cărţilor”- Ediţia a III-a.

PROIECT DE PARTENERIAT: „24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române.

PROIECT DE PARTENERIAT: „Să vorbim despre copilărie cu Ion Creangă”.
PROIECT DE PARTENERIAT: ”Tradiţii şi obiceiuri pascale”.

PROIECT DE PARTENERIAT: ”Din adâncul cuvântului spre lumină”
PROIECT DE PARTENERIAT: ”Cărţi online pentru biblioteci”.

PROIECT DE PARTENERIAT: ”BIBLIOART. Talent. Imaginaţie. Creaţie”.

Deasemenea membrii cercului de teatru au participat în cadrul Clubului Copiilor Breaza la
activităţile desfăşurate de către cercurile artistice cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, iar în luna
decembrie 2012, Biblioteca Comunală Cornu, a fost premiată alături de alte biblioteci din judeţul
nostru în cadrul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Iorga”.
Activitatea Muzeului Sătesc Cornu în anul 2012 a fost permanentă şi a venit în întâmpinarea
publicului cu diverse programe cultural-educative şi de cunoaştere, desfăşurate în cadrul Muzeului,
mai apropiate de nevoile şi dorinţele oamenilor, deschizându-le gustul pentru frumos, pentru istoria
locurilor şi, mai ales, pentru curiozitatea şi ineditul informaţiilor furnizate.
Rolul de păstrător de valori ale patrimoniului cultural şi cel de păstrare, conservare şi
restaurare a acestuia a rămas, deasemenea, prioritar în desfăşurarea optimă a activităţilor instituţiei
noastre în toată această perioadă. Considerăm că prin adecvarea ofertelor noastre culturale la nevoile
şi solicitările publicului, prin atragerea unor noi categorii de vizitatori şi fluidizarea acestora, prin
creştere audienţei şi, mai ales, prin calitatea şi diversificarea serviciilor oferite de muzeul nostru vom
contura mai bine rolul şi importanţa acestei prestigioase instituţii de cultură, bucurându-se în
continuare de respectul cuvenit.
SALA DE SPORT
Sala de Sport, asigură organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor sportive ce
au loc în comuna Cornu, menite să exprime condiţia fizică şi confortul spiritual, să stabilească relaţii
sociale civilizate, şi nu în ultimul rând să promoveze sportul în localitate, printr-o participare
organizată sau independentă.

Cu excepţia perioadei de vară, si a vacantelor aferente anului scolar 2012/2013, aici se
desfăşoară ore de educaţie fizică sub supravegherea profesorului de educaţie fizică şi sport, şi a
doamnelor învăţătoare cadre didactice ale Şcolii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu”, din Cornu,
meciuri de handbal, tenis de câmp, tenis de masă, fotbal, karate, antrenamente, competitii sportive,
etc.
Sala de Sport este folosită cu preponderenţă de elevi, de altfel sala se poate închiria contra
cost ca urmare a unei solicitări de închiriere, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Sălii de Sport preţul închirierii fiind aprobat prin HCL 76/29.09.2011 cu modificarile si completarile
ulterioare prin HCL 13/07.02.2012. Persoanele care închiriază sala pentru diverse activităţi sportive
sunt supravegheate de către administratorul sălii de sport.

În sală se antrenează echipa de fotbal seniori şi juniori a Clubului Sportiv de pe raza localităţii,
antrenaţi de domnul Andrei Ionescu, echipa de handbal şi echipa de fotbal feminin a comunei Cornu
sub îndrumarea domnului profesor de educaţie fizică şi sport al Şcolii Gimnaziale „Profesor Cristea
Stănescu”, din Cornu.
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ACŢIUNILE SPORTIVE DESFĂŞURATE LA SALA DE SPORT 2012
Nr.
Crt.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

DENUMIRE ACTIVITATE
PERIOADA
DETALII
DENUMIRE ORGANIZATOR
DESFASURARII
ACTIVITATE
Meci amical
23.02.2012
Participanti:
Unirea Campina
Jucatorii echipelor de fotbal
Echipa Nationala de Fotbal a Artistilor
mentionate.
din Romania
Examen de centura
25.02.2012
Participanti:
Clubul Sportiv KOKKI Cornu
Copiii inscrisi la Clubul Kokki –
sectia de karate.
CAMPIONII IKUEIKAN
24.03.2012
Participanti:
Competitie de karate – prima editie
• Clubul Sportiv Ikueikan
Bucuresti
• Clubul Sportiv Kokki
Cornu
Au
fost
desfasurate
concursuri
de
kata,
kumite, demonstratii.
Olimpiada sportului scolar – etapa 30.03.2012
Participanti:
judeteana la fotbal. Activitatea a fost
Elevi ai scolilor generale din
organizata de Directia Judeteana
Ciorani, Cornu, Maneciu, Manesti,
pentru Tineret si Sport Prahova
Magureni, Rafov si Telega.
Meciurile au fost arbitrate de
dl.Marinica Valentin si dl. Nitu
Nicolae.
Handbal demonstrativ
02.06.2012
-concurs intre copii
Organizatori:
-joc de minihandbal
Clubul Sportiv ABC Ploiesti
-joc de handbal demonstrativ
Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti
Clubul Sportiv Ikueikan Bucuresti
5-6.10.2012
Antrenament karate
Clubul Sportiv Ikueikan Bucuresti
7.10.2012
Competitie karate
Preselectie in vederea formarii unei noiembrie.2012 La preselectie au participat fete
echipe de handbal feminin si a unei
cu varste cuprinse intre 9 si 14
echipe de fotbal feminin a Scolii
ani.
Gimnaziale Prof.Cristea Stanescu
Clubul Sportiv Ikueikan Bucuresti
24.11.2012
Competitie karate – kata si
Clubul Sportiv Kokki Cornu
kumite
Demonstratii
Clubul Sportiv Cornu
25.11.2012
Participanti:
Cupa Scolarului – editia I
Elevi ai scolilor generale din
Nedelea,
Magureni,
Cornu,
Filipestii de Padure si Campina.
Clubul Sportiv Cornu
22.12.2012
Participanti:
Turneu - antrenament
Echipe de fotbal din localitatile
Campina, Cornu, Poiana Campina,
Provita, Banesti.
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Majoritatea activităţilor sportive au caracter permanent, în special cele solicitate conform
cererilor de închiriere, după un program de funcţionare al sălii în regim permanent, de luni până
duminică, în intervalul orar 8.00-22.00.
Finanţarea activităţii Sălii de Sport, a fost asigurată atât de la bugetul local alocat, cât şi din
venituri proprii provenite din inchirierea sălii pentru diferite activităţi sportive.
CAPITOLUL III

MEDIU. AMENAJAREA TERITORIULUI.
Evaluarea stării de mediu a populaţiei se realizează prin analiza dotărilor tehnico-edilitare.

INFRASTRUCTURĂ ŞI UTILITĂŢI:
Categoria şi
nr. drumului
(drumuri
- naţionale
- judeţene
- locale)
DN 1

DJ 101 R
DJ205 G
DC clasificate
Străzi şi uliţe

Lungime
totală
(km)

Lungimea sectoarelor pe tipuri de
îmbrăcăminţi (km)
Asfalt tip
beton, beton
de ciment,
Împietruite Pământ
pavaj,
îmbrăcăminţi
asfaltice

8

8

2,8

2,8

27,86

21,67

Cornu de Jos pt. Poligon

Cornu de Jos pt. Valea Rea
Cornu de Jos , pt.gara Breaza – peste râul
Prahova

5,09

1,11

Lungime totală - Lăţime
carosabilă (m)
Lungime totală = 24 m.l.
Lăţime carosabilă = 6,80 m
Lungime totală = 35 m.l.
Lăţime carosabilă = 2,50 m
Lungime totală = 72 m.l.
Lăţime carosabilă = 11 m
Lungime totală = 156 m.l.
Lăţime carosabilă = 1,00m

ALIMENTARE CU APĂ
Sursa: râul Doftana - Paltinu
Operator: SC UTILITĂŢI APASERV CORNU SRL. Cornu
Satul: Cornu de Jos

Bună

Mediocră

Rea

X

8,45

Cornu de Jos pt. Baliţă

Foart
e
bună

X

8,45

Poduri, podeţe şi pasaje
Localizare

Starea de viabilitate

Lungime
reţea de distribuţie (km): 27,3

X
X

Tipul şi starea
POD, stare bună
POD, stare bună
POD, stare bună

Pasarelă pietonală, stare
mediocră

Număr
de abonaţi: 1825
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Satul: Cornu de Sus

Lungime
reţea de distribuţie (km):8,7

Număr
de abonaţi: 325

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
Operator: SC DISTRIGAZ SUD- Filiala Câmpina
Satul: Cornu de Jos

Lungime
conductă (km): 27,3
Lungime
conductă (km): 8,7

Satul: Cornu de Sus

CANALIZARE
Staţie de epurare: tip Aquabiotec
Satul: Cornu de Jos
Satul Cornu de Sus

Număr
de abonaţi: 1415
Număr
de abonaţi:231

Tip: Mecanică,
Mecano-Biologică, etc.

Mecano-biologică

Lungime reţea de canalizare (km): 7,5
Lungime reţea de canalizare (km): 6,2

SALUBRIZARE
Localitatea utilizează rampa ecologică: Boldeşti-Scăeni
Operator: SC FLORICON SALUB SRL CÂMPINA
ILUMINAT PUBLIC
Operator: ELECTRICA SA - S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie
Muntenia Nord S.A
Satul: Cornu de Jos
Lungime reţea (km): 27,3
Satul: Cornu de Sus

Lungime reţea (km): 8,7

TRANSPORT LOCAL PUBLIC şi/sau PRIVAT
Operator: SC CORD IMPEX Srl CÂMPINA
INFRASTRUCTURA PENTRU EDUCAŢIE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, TURISM, MEDIUL DE AFACERI,
TELECOMUNICAŢII, BAZE SPORTIVE ŞI DE AGREMENT:
UNITĂŢI ŞCOLARE
Satul:Cornu de Jos

Grădiniţe 1

Şcoli cu clasele I-VIII 1

68

Număr
elevi

295

Stare clădire
Foarte bună
Foarte bună
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Satul:Cornu de Sus

Grădiniţe 1

Şcoli cu clasele I-IV 1
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-

SĂLI DE SPORT
Sală de sport aferentă
UNITĂŢII ŞCOLARE Şcoala cl. I-VIII Cornu de Jos

Stadion fotbal
Teren polivalent pentru
sport şi instalaţie nocturnă
de iluminat
Sală de sport cu destinaţia:
jocuri sportive(handbal,
basket, volei, tenis,
badminton), gimnastică,
fitness, spectacole cu caracter
sportiv.

Satul: Cornu de Sus

Muzeu

Foarte bună
Stare
Foarte bună

BAZE SPORTIVE ŞI DE AGREMENT
Adresă
Proprietar
Cornu de Jos, str.
Comuna Cornu
Stadionului

Denumire

Satul: Cornu de Jos

Foarte bună

Casă de cultură /Cămin cultural
Bibliotecă
Denumire şi adresă
Mănăstirea Sf.Ion Evanghelistul şi
Cuv.Eufrosina

3628 m.p.

Cornu de Sus, Valea
Sinoiului

Comuna Cornu

600 m.p.

Cornu de Jos, strada
Aniniş.

Comuna Cornu

2476 mp

UNITĂŢI SANITARE
Cabinete medicale individuale 3
Farmacii / puncte farmaceutice 1

UNITĂŢI CULTURALE

Suprafaţă

-

Denumire şi adresă
1 .Muzeu Istorie şi Etnografie situat în
satul Cornu de Jos, str. Mihai Eminescu, nr.
749
2.Muzeul Hărţilor, situat în satul Cornu de
Jos, str. Bdul Eroilor, nr. 481
Căminul cultural Cornu, situat în satul
Cornu de Jos, str. Bdul Eroilor, nr. 481

Biblioteca comunală Cornu, situată în satul
Cornu de Jos, str. Mihai Eminescu, nr. 749
MĂNĂSTIRI, BISERICI
Proprietar
Arhiepiscopia Bucureştilor

Stare clădire
Bună
Foarte bună
-

Stare clădire
Bună
Bună
Bună
Mediocră
Stare
Rea
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Biserica Înălţarea Domnului Cornu de
Sus

Biserica Sf.Cuvioasa Parascheva Cornu
de Jos
MONUMENTE ISTORICE*
Denumire
Biserica Înălţarea Domnului

Arhiepiscopia Bucureştilor, Protoieria
Câmpina
Parohia Cornu de Sus
Arhiepiscopia Bucureştilor, Protoieria
Câmpina
Parohia Cornu de Jos
Adresă
Cornu de Sus

UNITĂŢI de CAZARE TURISTICĂ
Tipul şi denumirea unităţii de cazare
turistică
Hotel
Centru BaliSPA-clinică wellness
6 Pensiuni turistice
Pensiune turistică

Adresă
Cornu de Jos, Bdul Eroilor
Cornu de Jos, str. Stadionului
Cornu
Cornu

Mediocră
Bună
Stare
Mediocră

Clasificare
2 stele
4 stele
2 flori
4 flori

Număr
de
locuri
30
30
74
22

UNITĂŢI BANCARE şi POŞTALE
Sucursale, filiale, reprezentanţe sau agenţii
Denumirea şi adresa unităţii bancare: BRDE Group Societe generale
Număr sucursale, filiale, reprezentanţe, agenţii: 1 agenţie
Denumirea şi adresa unităţii poştale: CN POŞTA ROMÂNĂ
Număr sucursale, filiale, reprezentanţe, agenţii: 1 agenţie
TELECOMUNICAŢII şi INTERNET
Operator: ROMTELECOM S.A.

Telefonie fixă

Acces Internet
Operator: ROMTELECOM S.A. – serviciu clicknet
Vodafone, Zapp, RDS
URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului, disciplina în construcţii functioneazăa in
prezent in subordinea Primarului comunei Cornu, în cadrul Biroului de poliţie locală si este
coordonată de către viceprimar şi secretarul comunei Cornu.
Sinteza activitatii pe anul 2012:;
- Redactarea si eliberare de certificate de urbanism, autorizaţii de construire, autorizaţii pentru
branşamente la reţelele de utilităţi, avize, acorduri,
- Formularea de răspunsuri la diverse solicitări ale serviciilor din cadrul Primariei, ale cetăţenilor
şi instituţiilor in legătură cu regimul construcţiilor, edificării construcţiilor, eliberarea de avize de
dezmembrare teren , adeverinţe de teren intravilan, eliberarea de planuri parcelare/de situaţie ,
- Efectuarea de controale şi verificări in teren in vederea respectarii aplicarii Legii nr. 50/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a diciplinei în construcţii;
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- Efectuarea de controale in teren in vederea soluţionării sesizărilor şi reclamaţiilor, precum şi la
solicitatrea cetăţenilor;
- Efectuarea de verificări şi recepţionarea lucrărilor autorizate şi calculul regularizării taxelor la
finalizarea lucrărilor;
- Intocmirea de rapoarte de specialitate, studii de oportunitate;
- Umărirea comportării in teren a zonelor calamitate in care s-au produs alunecări , inregistrarea
şi monitorizarea lor,
- Intocmirea si transmiterea rapoatelor statistice cu privire la activitatea directiei de urbanism.
S-au intocmit urmatoarele rapoarte statistice, transmise catre Directia Judeteana de Statistica:
raport statistic lunar cu privire la situatia Autorizatiilor de Construire eliberate, pe categorii de
constructii; raport trimestrial cu privire la situaţia lucrărilor in curs de execuţie şi a celor
recepţionate; raport trimestrial privind dotarea cu utilităţi;
Documente eliberate in anul 2012:
- 44 de autorizaţii de construire,
- 102 de certificate de urbanism,
- 24 de autorizaţii de branşamente,
- 4 autorizaţii de desfiinţare,
- 4 reactualizări de certificate de urbanism şi autorizaţii de construire,
- 50 procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor,
- 2 procese verbale de constatare a contravenţiilor,
- avize şi acorduri,
- adeverinţe şi certificate pentru lucrările de cadastru,
- adeverinţe şi certificate de nomenclatură stradală,
- intocmirea de documente şi planuri de analiza privind aplicarea Legii 155/2010 şi a legislaţiei
privind situaţiile de urgenţă,
- au fost intocmite şi transmise situaţii statistice şi alte rapoarte privind protecţia mediului,
- s-au făcut verificari de limite de proprietate şi de soluţionare a diverselor contestaţii.
S-au efectuat deplasări in teren, pe raza comunei Cornu, la faze determinante, constatări la
terminarea lucrărilor, verificarea situaţiilor de construcţii neautorizate, in vederea intrării in
legalitate.
Au fost efectuate deplasări in teren impreună cu specialiştii de la Consiliul Judetean Prahova,
Directia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi cu reprezentanţii de zonă de la Inspecţia
Teritorială in Construcţii Prahova.
S-au urmărit stadiile fizice la lucrările ce se execută de către cetăţeni şi s-a asigurat asistenţa
tehnică.
S-au receptionat următoarele lucrări finalizate în anul 2012:
1. Retea de canalizare ape uzate si statie de epurare;
2. Reabilitare strada Mihai Viteazul;
3. Reabilitare retea apa potabila strada Mihai Viteazu;
4.Bază sportivă - stadion.
2.SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT

Activitatea de administrare a domeniului public şi privat funcţionează cu un număr de 6
angajaţi (5 dintre aceştia având calificarea de floricultori peisagist) sub conducerea viceprimarului.
Activitatea personalului este variată şi complexă, dependentă de ritmul sezonier (anotimpuri) şi
circadian (zi-noapte).
În anul 2012 personalul angajat a asigurat producerea materialului săditor necesar asigurării
decorului floral în perimetrul localitaţii, lucrările de pregătire, amenajare şi popularea terenului cu
plante, pregătirea răsadniţelor.

Amenajarea spaţiilor publice:
Obiectivul principal a constat în administrarea şi întreţinerea spaţiilor verzi aparţinând
domeniului public şi privat, iar activităţile permanente s-au axat pe efectuarea lucrărilor de
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amenajare eisagistica, refacere şi menţinere a zonelor verzi din spaţiile publice (parcuri, grădini
publice, scuaruri, instituţii de învăţământ şi educaţie, etc.) din comună, de asemenea înfiinţarea de noi
segmente de spaţii verzi şi executarea lucrărilor de doborâre, toaletare şi tăieri de corecţie asupra
arborilor, care necesitau astfel de lucrări. Parcurile din comuna Cornu au constituit puncte de
atracţie pentru turiştii care vizitează localitatea tot timpul anului, fiind amenajate cu decoruri florale,
ghivece şi jardiniere suspendate.
Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, s-au amplasat ghirlande şi decoraţiuni ornamentale
pentru împodobirea comunei de-a lungul străzii principlae de la intrarea în localitate şi până în satul
Cornu de Sus. Un punct de maximă atracţie a fost amenajarea pe aleea din parcul central a unui
complex format din brazi îmbodobiţi, cerb si fântână arteziană cu beculeţe arginitii, care a fost vizitat
în fiecare seară de către locuitorii comunei şi de numeroşii turişti care au petrecut sărbătorile de
iarnă în comună.
Personalul angajat în cadrul serviciului a prestat şi alte activităţi, din care enumerăm:
- efectuarea curăţeniei în birouri şi celelalte încăperi şi spaţii aferente Primăriei;
- efectuarea curăţeniei în birouri şi celelalte încăperi şi spaţii aferente Căminului cultural, bibliotecii
comunale, muzeelor, Sală de sport;
- efectuarea curăţeniei în jurul instituţiilor publice în toate zonele aferente domeniului public şi privat
aflate în administrarea primăriei, în mod special: terenurile aferente cursului râului Prahova, zona
monumentelor, intrările în localitate, zonele utilizate în mod nelegal ca depuneri de deşeuri
menajere, etc.
PROIECTE ÎN DERULARE:
Nr
crt.
1

CAPITOLUL IV - OBIECTIVE 2013

DENUMIREA PROIECTULUI
Construire CENTRU
CULTURAL

VALOAREA
INVESTIŢIEI
8.336,732 mii lei

2

MODERNIZARE DRUMURI
AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE

5.364,639 mii lei

3

REABILITARE ŞI
MODERNIZARE DRUMURI DE
INTERES LOCAL 5,42 km:
Bdul Eroilor, Malul Prahovei,
Baliţei, Toamnei, Murs Erigne,
Petrolistului, Aleea
Bujorului,Valea Oprii

4.984,495 mii lei

4

EXTINDERE REŢEA DE
CANALIZARE ÎN COMUNA
CORNU, SAT CORNU DE JOS,
JUDEŢUL PRAHOVA

7.651,370 mii lei

SURSA DE
FINANŢARE
Buget local+ Buget
Consiliul Judeţean
Prahova
(parteneriat)
Fonduri
structurale :
FEADR program
PNDR - Măsura
125
Fonduri
guvernamentale
prin HG nr.
577/1997 privind
reabilitarea,
modernizarea
şi/sau asfaltarea
drumurilor de
interes local
Fonduri
guvernamentale
prin HG nr.
577/1997 privind
canalizarea şi
epurarea apelor
uzate la sate

PERIOADA DE
DERULARE
2008-2014

2012-2015

2012-2014

2012-2014
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PROIECTE PRIORITARE ÎN PERIOADA 2014-2020
I

1

II
1

2

III
1

2

CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ÎN INDUSTRIE ŞI SERVICII ŞI DEZVOLTAREA MEDIULUI
ANTREPRENORIAL
DENUMIREA PROIECTULUI
VALOAREA
SURSA DE FINANŢARE
Impact. Rezultate
INVESTIŢIEI
aşteptate
ACŢIUNI DE ATRAGERE A
Buget public local şi
Crearea de noi locuri
INVESTITORILOR PUBLICI ŞI PRIVAŢI
central. Parteneriate.
de muncă
Fonduri europene
PENTRU REALIZAREA UNOR
INVESTIŢII CARE SĂ PERMITĂ
CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ
CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII SECTORULUI TURISTIC, CU PRIORITATE ÎN TURISMUL DE SĂNĂTATE ŞI
CEL CULTURAL
PROMOVAREA ZONELOR CU
Buget public local
-Diversificarea si
POTENŢIAL CULTURAL ŞI
multiplicarea vietii
culturale;
TRADIŢIONAL ŞI A
-Intărirea rolului
FESTIVALURILOR/EVENIMENTELOR
aşezămintelor
DE ANVERGURĂ DIN LOCALITATE
(FESTIVALUL FLORILOR DE TEI)
culturale şi
transformarea
REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI
1.868,161
Proiect aprobat pentru
DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL
mii lei
finanţare prin Programul acestora în centre
comunitare de acces
CORNU
prioritar naţional pentru
la informaţie şi
reabilitarea,
cultură şi de coeziune
Investiţie nouă cu proiectare
modernizarea, dotarea şi
socială;
finalizată PT
finalizarea lucrărilor de
-Valorificarea
construcţie a
aşezămintelor culturale de potenţialului rural,
natural şi etnodrept public, din mediul
cultural prin:
rural, instituit prin OUG
-creşterea gradului
118/2006
de acces şi de
participare a
populaţiei rurale la
viaţa culturală
- punerea în valoare
a culturii tradiţionale
şi a patrimoniului
cultural;
VALORIFICAREA RESURSELOR ENERGETICE REGENERABILE
CENTRALA FOTOVOLTAICA DE
70.914,36
POS CCE
Valorificarea
PRODUCERE A ENERGIEI
mii lei
AP4/DMI-2-Valorificarea
resurselor
ELECTRICE DIN CONVERSIA
resurselor regenerabile de regenerabile de
ENERGIEI SOLARE
energie pentru producerea energie pentru
producerea energiei
energiei verzi
Proiectul a fost depus
Investiţie nouă cu proiectare
verzi.
spre finanţare în sesiunea
finalizată SF
aprilie 2010 şi declarat
eligibil.
REABILITAREA TERMICĂ A
Buget public local şi
cresterea gradului de
INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN
central
confort termic,
COMUNA CORNU (PANOURI
Fonduri europene
reducerea pierderilor
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SOLARE, IZOLARE EXTERIOARĂ ŞI
MONTARE FERESTRE
TERMOIZOLATOARE).
REABILITARE TERMICĂ A
BLOCURILOR DE LOCUINŢE DIN
CENTRUL COMUNEI.
IV.
1

de caldura si a
consumurilor
energetice, reducerea
costurilor de
intretinere pentru
incalzire si alimentare
cu apa calda .
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SUPORT PENTRU CREŞTEREA ECONOMICĂ ŞI DEZVOLTAREA
ECHILIBRATĂ. DEZVOLTAREA DURABILĂ PRIN PROTEJAREA MEDIULUI
- reabilitarea si
REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA
Buget public local şi
consolidarea retelei de
REŢELEI DE DRUMURI DE INTERES
central
drumuri locale;
Fonduri europene
LOCAL

2

EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE
APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN SATUL CORNU
DE JOS, ETAPA A III-A .

Buget public local şi
central
Fonduri europene

3

REABILITAREA SISTEMULUI DE
ALIMENTARE CU APĂ ÎN CELE DOUĂ
SATE: CORNU DE JOS ŞI CORNU DE
SUS. MODERNIZAREA GOSPODĂRIEI
DE APĂ

Buget public local şi
central
Fonduri europene

4

CONSTRUIREA SISTEMULUI DE
CANALIZARE A APELOR
PLUVIALE PRIN SANTURI SI RIGOLE

Buget public local şi
central
Fonduri europene

5

LUCRĂRI DE STABILIZARE A
ZONELOR CU ALUNECĂRI DE
TEREN

Buget public local şi
central
Fonduri europene

- accesul populatiei la
locuri de munca, servicii
medicale, educatie,
cultura, recreare;
- fluidizarea
transportului de marfuri
cu impact
direct asupra dezvoltarii
economice echilibrate
-accesul populatiei la
infrastructura edilitara;
- scaderea factorilor de
risc pentru sanatatea
populatiei;
- imbunatatirea
conditiilor de viata a
locuitorilor comunei;
- scaderea factorului de
poluare;
-acoperirea necesarului
si satisfacerea
cerintelor de apa ale
populatiei;
- utilizarea eficienta a
resurselor de apa;
- asigurarea serviciilor
de apa la tarife
accesibile;
- asigurarea calitatii
corespunzatoare a apei
potabile in toata
comuna;
- protectia mediului
inconjurator;
- adaptarea la conditiile
europene.

-reducerea riscului
inundatiilor asupra
suprafetelor
agricole si
localitatilor;
-scaderea factorilor
de risc pentru
sanatatea
populatiei;
- scaderea factorului
de poluare
-imbunatatirea
conditiilor de viata a
populatiei comunei
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6

MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CU
APARATURĂ MEDICALĂ
PERFORMANTĂ A DISPENSARULUI
MEDICAL

Buget public local şi
central
Fonduri europene

7

GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM
PRELUNGIT

Buget public local şi
central
Fonduri europene

Investiţie nouă cu proiectare
finalizată PT

8

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE
COLECTARE SELECTIVA, A
SPATIULUI DE DEPOZITARE
TEMPORARA SI TRANSPORTUL
DESEURILOR

Buget public local şi
central
Fonduri europene

9

AMENAJAREA LOURILOR SPECIALE
PENTRU ORGANIZARE PICNICURI

Buget public local şi
central

10

AMENAJAREA UNUI PARC ŞI LOCURI
DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN SATUL

Buget public local şi
central

- reducerea factorilor
de risc pentru
sanatatea populatiei
- reducerea riscului
de producere a
dezastrelor naturale

Asigurarea accesului
neingradit al
locuitorilor, turistilor si
persoanelor ce
tranziteaza comuna la
infrastructura de baza si
asigurarea sanatatii si
securitatii.
Asigurarea conditiilor
necesare desfasurarii
eficiente a actului
medical.
- imbunatatirea
conditiilor de viata a
populatiei comunei
-Regenerarea mediului
rural si a valorilor
acestuia, prin sprijinirea
noii generatii de a invata
in conditii moderne
-reducerea poluarii
mediului prin
organizarea sistemului
de colectare conform
normelor europene.
- imbunatatirea
conditiilor de viata a
populatiei comunei
- reducerea poluarii in
comuna
- reducerea factorilor de
risc pentru sanatatea
populatiei
- atragerea de investitori
in zona
- crearea de noi locuri de
munca
Creşterea calităţii vieţii
cetăţenilor din comuna
Cornu prin
îmbunătăţirea ofertei de
petrecere a timpului
liber.
Creşterea atracţiei
turistice a localităţii prin
diversificarea ofertei de
divertisment. Scăderea
riscului de expunere la
amenzi contravenţionale
a persoanelor care fac
picnicuri în locuri
neamenajate sau pe
proprietăţi private.
Reducerea impactului
negativ asupra mediului.
Creşterea calităţii vieţii
locuitorilor prin
îmbunătăţirea ofertei de
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CORNU DE SUS

V

CREŞTEREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE A ADMINISTRAŢIEI LOCALE
ELABORARE STRATEGIEI DE
Buget public local
DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020

IMPLEMENTARE SISTEME
INTEGRATE E-GUVERNARE.
INFORMATIZAREA SERVICIILOR
PUBLICE

Buget public local şi
central
Fonduri europene

CONSTRUIRE SEDIU NOU PRIMĂRIE

Buget public local şi
central
Fonduri europene

LUCRARI DE CADASTRU IMOBILIAR
GENERAL AL LOCALITĂŢII

Buget public local şi
central
Fonduri europene

DOTARI PENTRU INTERVENTII IN
CAZ DE SITUATII DE URGENTA

Buget public local şi
central
Fonduri europene

investiţie nouă cu proiectare PT

petrecere a timpului
liber. Conservarea şi
protejarea resurselor
naturale.
Îmbunătăţirea mediului.
Creşterea atracţiei
turistice.

Identificarea nevoilor
de dezvoltare.
Prioritizarea
proiectelor.
Document de
pregătire a
administraþiei locale
în vederea gestionãrii
fondurilor structurale
planificate în perioada
2014-2020.
Conditii de lucru la
standarde europene
pentru salariatii
institutiilor publice;
Servicii de calitate
oferite cetatenilor.
Conectarea primăriei la
un sistem informatic
integrat de interes
public.

Realizarea unei
infrastructuri tehnicoedilitare moderne.
Desfasurarea
activitatii in conditii
optime;
Servicii de calitate
catre cetatenii
comunei.
Înregistrarea
sistematică a terenurilor
în evidenţele de
cadastru şi publicitate
imobiliară. Stabilirea
situaţiei juridice a
terenurilor.
-Imbunatatirea
capacitatii de raspuns in
situatii de urgenta la
nivelul fiecarei regiuni,
prin reducerea timpului
de interventie pentru
acordarea primului
ajutor calificat si pentru
interventii in situatii de
urgenta;
- Dezvoltarea capacitatii
autoritatii locale pentru
gestionarea mai
eficienta a serviciilor
publice descentralizate
prin achizitionarea unor
echipamente de
interventie pentru
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stingerea incendiilor la
nivelul comunei si a
satelor componente.

CONCLUZII :
Prin toate aceste investiţii şi activităţi am urmărit în permanenţă, împreună cu aparatul de
specialitate şi cu sprijinul Consiliului Local, îmbunătăţirea stării socio-economice şi o dezvoltare
durabilă a COMUNEI CORNU.
Priorităţile noastre s-au axat pe identificarea la nivel local a problemelor sociale, economice şi
de protecţia mediului, atragarea a cât mai multor fonduri la bugetul local, îmbunătăţirea continuă a
activităţii serviciilor şi compartimentelor primăriei, implicarea funcţionarilor publici, a instituţiilor
coordonate, în rezolvarea problemelor cetăţenilor, conform nevoilor şi speranţelor acestora.
Raportul a fost întocmit pe baza informaţiilor actualizate la data de 31.01.2013, cu sprijinul şi
colaborarea tutror compartimentelor din Primăria comunei Cornu.
Mulţumesc Consiliului local pentru sprijinul acordat în desfăşurarea activităţii primarului în
anul precedent.
Cornu , 15 februarie 2013

Cornel Nanu
Primarul comunei Cornu
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