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ANUNȚ PUBLIC
Referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ
Autorițile publice locale ale comunei Cornu, județul Prahova aduc la cunoștință faptul că în
luna iulie 2021 se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local al comunei Cornu Proiectul de
hotărâre privind instituirea unei zone pietonale, temporară, în Centrul Civic, precum și crearea de
facilitate privind lectura și conceptul de bibliotecă în aer liber în Comuna Cornu, județul
Prahova, inițiat de domnul GHEORGHE Constantin-Robert, consilier local.
Cei interesați pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare
privind acest proiect de hotărâre Primăriei comunei Cornu, până cel mai târziu la data de 3.07.2021.
Aceste se pot depune la registratura primăriei, pot fi transmise prin poștă, prin fax sau prin
corespondență electronică.
Prezentul anunț s-a întocmit în conformitate cu prevederile art.7 din legea nr.52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, iar documentația aferentă anunțului poate fi
consultată pe site-ul primăriei comunei Cornu la adresa www.primariacornu.ro secțiunea Monitorul
oficial local – Alte documente – Informare asupra proiectelor de acte administrative cu caracter
normativ.

SECRETAR GENERAL,
Daniela IANCU

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU

PROIECT de HOTĂRÂRE
privind instituirea unei zone pietonale, temporara, in Centrul Civic, precum si crearea de facilitate
privind lectura si conceptul de biblioteca in aer liber in Comuna Cornu, judetul Prahova
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;
- Art.129 alin.(1) (Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate
problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi
ale administraţiei publice locale sau centrale)
-Art.129 alin.(2) lit.c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei,
orașului sau municipiului;
-Art.129 alin.(2) lit.d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local
- Art.129 alin.(4) lit.e (aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a
unității administrativ-teritoriale);
-Art. 136 alin(1) (Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de
cetățeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului)
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 49/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
-Art.5 alin.(7) ( orice măsură de restricție a circulației pe drumurile publice se dispune de
către administratorul drumului numai cu avizul poliției rutiere.)
-Art.6 pct.39 (zona pietonală - perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate
circulației pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulație, având
intrările și ieșirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale)
Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și
completările ulterioare,
-Art.159 (În zona pietonala, semnalizata ca atare, conducatorul de vehicul poate intra
numai dacă locuieste în aceasta zona sau presteaza servicii publice "din poarta în poarta" şi nu are
alta posibilitate de acces. Acesta este obligat sa circule cu viteza maxima de 5 km/h, sa nu
stanjeneasca ori sa impiedice circulatia pietonilor şi, dacă este necesar, sa opreasca pentru a
permite circulatia acestora)
Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările uletrioare prevede
astfel:
-Art.20(Autorităţile administraţiei publice locale, în exercitarea competenţelor exclusive,
au dreptul de decizie şi dispun de resursele şi mijloacele necesare realizării acestora, cu respectarea
normelor legale în vigoare)
PROPUN:
Art.1 Pe B-dul Eroilor, de la intersectia Bdul Eroilor cu Aleea Măceșului pana la intersectia cu
str. Mihai Eminescu (vis-a-vis de Monumentul Eroilor), jumatatea sudica a bulevardului (artera

rutiera din fata Primariei), se instituie zona pietonala, unde circulatia autovehiculelor,
motocicletelor motoretelor și a altor mijloace de locomoție cu acționare mecanic , sa fie interzisa
dupa un program bine structurat si delimitat, cu respectarea normelor de conviețuire socială, a
ordinii și liniștii publice,
Art.2 Pentru punerea în aplicare a acestei măsuri se stabilesc următoarele reguli:
(1)
Perioada in care zona pietonala isi are actiunea este incepand cu data de 1 Mai (Sarbatoare
Legala) pana la 30 septembrie sau ultima zi de duminica din luna septembrie, incepand cu
ziua de sambata de la ora 16:00 pana duminica ora 22:00 ,
(2)
In zilele de Sarbatori Legale, 1 Mai, 1 Iunie, Rusalii si 15 August, in cazul in care acestea
sunt in cursul saptamanii, luni-vineri, restrictia se va aplica intre orele 16-22,
(3)
Pentru anul 2021, aplicarea acestei hotarari sa se faca in primul
weekend, sfarsit de
saptamana, adoptarii cu votul majoritatii consilierilor prezenti.
Art.3 Accesul auto în zona pietonală este permis mașinilor de intervenție - pompieri, poliție
(mașinile poliției rutiere și cele de ordine publică), ambulanță, jandarmerie,
Art.4 Se interzice staționarea autovehiculelor pe domeniul public din fata imobilelor situate în
zona, inclusiv pentru riverani. Acestia au obligatia sa le parcheze in curtile interioare ale
imobilelor, iar acolo unde nu este posibil, autovehiculele vor fi parcate în imediata vecinatate, in
afara perimetrului pietonal în spatiile special amenajate existente,
Art.5 Pentru B-dul Eroilor, de la intersectia Bdul Eroilor cu Aleea Măceșului pana la intersectia
cu str. Mihai Eminescu (vis-a-vis de Monumentul Eroilor)se va bloca strada și se va semnaliza cu
indicatorul ”Accesul interzis”, orele si perioada de actiune al acestui indicator,precum si indicatorul
Zona Pietonala , de asemenea orele si perioada de actiune al acestui indicator,
Art.6 Standul, tip biblioteca, in care persoanele care doresc sa aduca carti pentru a fi citite in parc
sau pentru a fi imprumutate acasa se asigura de catre Primaria Comunei Cornu,
Art.7 Jardinierele cu flori, in numar de 10 bucati, sunt asigurate de Primaria Comunei Cornu,
Art.8 Primarul Comunei Cornu prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.,
Art.9 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului – Judetul Prahova, Compartimentului
finaciar-contabilitate si va fi afisata pe site-ul institutiei.
IMPACTUL BUGETAR
Impactul bugetar pentru instituirea zonei pietonale in Centrul Civic, precum si crearea de facilitate
pentru lectura si conceptul de biblioteca in aer liber este in jur de 4000 lei, dar aceste costuri pot fi
mai reduse astfel:
-costuri ce revin achizitionarii a 2 semne de circulatie, a doua bariere metalice (sau alta metoda de
a bloca drumul, de exemplu cateva ghivece cu flori). Poate fi blocata circulatia numai in capatul de
sud al bulevardului, pentru ca este sens unic,
-costuri cu achizitionarea unui spatiu in care sa fie asezate cartile, tip biblioteca sau stand. Poate fi
o biblioteca din lemn masiv, metalica sau alt material pentru spatiu exterior. De asemenea se pot
gasi solutii pentru o donatie,astfel incat sa nu mai necesite cost.
-ghivecele cu flori,
-achizitionarea unor carti, doar in cazul in care nu se gasesc persoane care sa aduca carti, in asa fel
incat biblioteca sa nu fie goala.
Primarul Comunei Cornu va asigura ducerea la îndeplinire a acestei hotarari.
Inițiator,
Consilier Gheorghe Constantin Robert

Catre,
Primaria Comunei Cornu
In atentia doamnei Daniela Iancu, Secretar General al Comunei Cornu

REFERAT DE APROBARE
privind instituirea unei zone pietonale in Centrul Civic, precum si crearea de
facilitate privind lectura si conceptul de biblioteca in aer liber in Comuna Cornu,
judetul Prahova
Consilier USR, Gheorghe Constantin Robert, propun adoptarea unei Hotarari de
Consiliu Local, privind instituirea unei zone pietonale, precum si conceptul de
biblioteca in aer liber din comuna Cornu, judetul Prahova

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul Gheorghe Constantin Robert în calitate de consilier local, propun
urmatorul proiect “Zona pietonala. Sport si lectura”, proiect ce este dedicat copiilor,
tinerilor, parintilor si bunicilor cu scopul de a petrece timpul in mod placut intr-un
spatiu in care este promovata miscarea, interactiunea dintre oameni, dezvolarea
relatiei parinti-copii, precum si conceptul de biblioteca in aer liber.
Odata cu venirea vremii calde, cornenii vor dori cu siguranta sa se plimbe mai
mult in aer liber, iar copiii si adolescentii vor vrea mai mult spatiu pentru activitati
recreativ, de aceea in weekend, in zilele libere a Sarbatorilor Legale, pe B-dul Eroilor
de la intersectia cu Bdul Eroilor cu Aleea Măceșului pana la intersectia cu str. Mihai
Eminescu (vis-a-vis de Monumentul Eroilor), asadar jumatatea sudica a bulevardului
(artera rutiera din fata Primariei), instituirea unei zone pietonale unde circulatia
masinilor sa fie interzisa dupa un program bine structurat si delimitat.
Comuna Cornu beneficiaza de un avantaj major in ceea ce priveste infrastructura
din Centrul Civic, artera rutiera de pe B-dul Eroilor avand alternativa de ocolire str.
Carol I.
Ca perioada orientativa, incepand cu 1 mai-30 septembrie, anual, incepand cu ziua
de sambata de la ora 16:00 pana duminica ora 22:00 , , precum si in zilele de Sarbatori
Legale instituite la nivel national ( 1 Mai, 1 Iunie, Rusaliile, 15 August) circulatia
dedicata traficului rutier sa fie blocata.
Astfel, in zilele de Sarbatori Legale, 1 Mai,1 Iunie, Rusalii si 15 August, in cazul in
care acestea sunt in zilele din cursul saptamanii, luni-vineri, restrictia se va aplica intre
orele 16-22. Pentru anul 2021, aplicarea acestei hotarari sa se faca in primul weekend,
sfarsit de saptamana, adoptarii cu votul majoritatii al acestei hotarari.

Accesul auto în zona pietonală este permis numai mașinilor de intervenție pompieri, poliție (mașinile poliției rutiere și cele de ordine publică), ambulanță,
jandarmerie.
Blocarea efectiva a zonei sus mentionate precum si asigurarea zonei pietonale
revine Politiei Comunei Cornu care monteaza indicatoare cu “Accesul Interzis”
precum si orele in care restrictia de circulatie isi face efectul, indicatoarele fiind
montate in ambele capete ale zonei cu restrictie.
Faptul ca bulevardul se afla în zona centrala, traversand median parcul, motiv
pentru care cetățenii aleg sa se relaxeze în această zona, administrația locala trebuie
sa identifice zone de atracție în care cetățenii sa se relaxeze, motiv pentru care se caută
identificarea unor astfel de zone de relaxare.
Asadar, aceasta zona se adreseaza copiilor, adolescentilor, tinerilor, parintilor,
bunicilor, tuturor celor care vor sa se relaxeze in aer liber, sa se joace, sa mediteze,
sa se odihneasca, sa deseneze, sa se joace sotronul, putand-se amenaja temporar
terenuri pentru tenis de picior si badminton.
Pentru a insufletii atmosfera si pentru a crea un spatiu relaxant, creativ in care
parintii si copiii sa poata interactiona educational trebuie dezvoltat un spatiu facil, un
stand, tip biblioteca, in care persoanele care doresc sa aduca carti pentru a fi citite in
parc sau pentru a fi imprumutate acasa dupa modelul “dati o carte, luati o carte”
Interactiunea om-carte trebuie privita ca o contrapondere moderna a interactiunii omgadget, interactiune ce trebuie dezvoltata la realitatea zilelor noastre, in asa fel incat
cartea sa devina o sursa facila(cool) si placuta de cunoastere a lumii inconjuratoare.
Biblioteca trebuie adaptata la cerintele Generatiei Z, sa aiba un rol interactiv, astfel
incat parintii care doresc sa imprumute o carte in timpul sederii lor alaturi de cei mici
sau celor care doresc sa citeasca o carte, sa o poata faca usor, dintr-un stand amenajat
special, dar si persoanelor care doresc sa imprumute pe un termen mai lung, pentru
cateva zile.
De asemenea, ne putem gandi si la un mobilier urban minimalis care sa aduca un
pic de culoare si bucurie, cateva jardiniere cu flori destinat acestor ore de relaxare,
gandit astfel incat investitia sa fie minima
Acest spatiu este dedicat relaxarii, socializarii, activitatilor recreative desfasurate
in aer liber, cornenii bucurandu-se de frumusetea parcului, dar si dezvoltarea emotiilor
constructive in care sa se simta atasati si integrati intr-o societate moderna si deschisa
Cu stima,
Consilier Gheorghe Constantin Robert

