
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru stabilirea de măsuri privind organizarea evenimentului cultural-artistic 

prilejuit de ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a XIIIa-  “ Sărbătoarea florilor de tei” 

 

  În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi cel al art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea administraţiei 

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

analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 36 alin.(1), alin (2), lit. b) , alin (4), lit. a), alin. (6) lit. a) punctele 1-5 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Rolul,competenţele şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei  publice locale şi lista cheltuielilor 

care se prevăd în bugetele locale, prevăzute în art.20 şi anexa nr.2 la Legea nr.273/2006, privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

c) art.3 alin.(1) lit.a din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

d) Legii 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

e) Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

f) Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 

2019, cu modificările ulterioare; 

luând act de: 

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

4734/07.06.2019; 

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

înregistrat sub nr. 4735/07.06.2019;   

c) rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Local al comunei Cornu, 

        

CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre: 

 

 Art.1 – Evenimentul cultural artistic prilejuit de ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a XIIIa  

“Sărbătoarea florilor de tei” , se organizează în perioada 13-14 iulie 2019. 

  Art.2 – (1)Evenimentul se va desfăşura în centrul comunei Cornu pe Bulevardul Eroilor - zona 

parcului comunal şi a bulevardului cu tei. 

(2) Primarul comunei Cornu va asigura închiderea circulaţiei în zona desfăşurării 

evenimentului, va stabili spaţiul de amenajare a scenei şi delimitarea zonelor de comerţ stradal. 

Art.3. - (1) Se aprobă acordarea diplomei de onoare, a unui premiu în sumă de 400 lei fiecărei 

familii care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, căsătoriţi în comuna Cornu, având domiciliul 

în comuna Cornu precum şi celor mai în vârstă trei persoane având domiciliul în comuna Cornu.  

(2) Premiile se vor acorda în baza documentelor doveditoare: certificate de căsătorie, acte 

de identitate, certificate de naştere, etc. 

 (3) Se aprobă organizarea unei recepţii pentru invitaţi şi pentru persoanele premiate 

(conform alin.1)  cu masă festivă în valoare de 50 lei/persoană. 



Art.4 – (1) Se aprobă acordarea unor premii anuale și recompense în bani elevilor din fiecare 

clasă de gimnaziu, domiciliați în comuna Cornu, care au obținut  cele mai bune medii generale la 

absolvirea anului școlar, în unitățile școlare din comuna Cornu, după cum urmează:  

a) Locul I : 150 lei; 

b) Locul al II-lea : 100 lei; 

c) Locul al III-lea : 50 lei. 

(2) Premiile anuale şi recompensele în bani primilor trei elevi din fiecare clasă de 

gimnaziu, domiciliaţi în comuna Cornu, care au obţinut cele mai bune medii generale la absolvirea 

anului şcolar, în unităţile şcolare din comuna Cornu, se pot acorda numai pentru rezultate 

şcolare deosebite, elevilor care au obţinut media generală peste nota 9.00. 

(3) În cazul unor medii generale egale la absolvirea anului şcolar departajarea se va face, 

în ordine, după: 

a) media la purtare; 

b) numărul mai mic de absenţe nemotivate pentru anul şcolar finalizat; 

c) cea mai mare notă obţinută la una din olimpiadele şcolare, la nivel pe şcoală în anul 

şcolar recent încheiat. 

(4) În cazul unor medii generale egale şi criterii de departajare egale, se vor acorda premii 

tuturor elevilor care îndeplinesc condiţiile (2 sau 3 premii pentru locul I, etc.) 

(5) Pentru toţi elevii din fiecare clasă de gimnaziu care au absolvit anul şcolar cu media 

generală 10(zece) se acordă o recompensă în sumă de 300 lei, fără a mai beneficia şi de premiile acordate 

la art. 1 alin.1-4. 

            Art.5 – (1) Se aprobă acordare unor premii anuale și recompense în bani elevilor de gimnaziu, din 

unitățile școlare ale comunei Cornu și domiciliați în comuna Cornu, care au obținut unul din primele 

locuri la olimpiadele școlare, după cum urmează: 

A)La etapa pe județ: 

a) Locul I: 1.500 lei; 

b) Locul al II-lea: 1.200 lei; 

c) Locul al III-lea: 1.000 lei; 

d) Menținune: 300 lei. 

B)La etapa naținală: 

a) Locul I: 4.000 lei 

b) Locul al II-lea:3.000 lei 

c) Locul al III-lea: 2.500 lei 

d) Mențiune: 2.000 lei 

(2) Premiile pe echipe se vor înmâna cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea 

elevilor premiați 

(3) Se aprobă acordarea unor premii anuale și recompense în bani cadrelor didactice care 

s-au ocupat de pregătirea elevilor premianți conform alin.(1), după cum urmează: 

a)Pentru un premiu obșinut la faza pe județ:500 lei; 

b)Pentru o menținune obținută la faza pe județ: 300 lei; 

c)Pentru un premiu sau mențiune obținute la faza națională: 2.000 lei. 

Art.6 – (1) Se aprobă acordarea unui premiu special de 1100 lei pentru participarea la competiţiile 

sportive  “Campionatul Naţional de Karate Wadoryu – COSR, Izvorani 2019,   “ Campionatul Mondial 

de Karate Wadokai, Leicester”-august 2018   și “Campionatul European de Karate Wadokai-Dublin, 

noiembrie 2018 “. 

(2) Premiul pe echipe se va înmâna antrenorului.  



            Art.7 – Se aprobă acordarea a unor premii speciale în sumă totală de 1.500 lei, elevilor care au 

participat la proiectul “Carte pentru sufletul copiilor” ediţia a X-a proiect al Şcolii gimnaziale “Profesor 

Cristea Stănescu” în colaborare cu Biblioteca comunală, după cum urmează : 

a) premiul I – 4 premii în valoare de câte 150 lei fiecare, 

b) premiul II –  5 premii în valoare de câte 100 lei fiecare, 

c) premiul III – 3 premii în valoare de câte 70 lei fiecare, 

d) menţiuni –5 menţiuni în valoare de 30 lei fiecare. 

 

Art.8 – (1) Se aprobă acordarea  unui premiu de 500 lei pentru fiecare elev care obține media mai  

mare de 9,50 la Evaluarea națională 2019. 

 

Art.9 – (1) Pentru finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului, se vor utiliza 

resursele băneşti legal constituite în bugetul comunei Cornu, provenind din sponsorizări, precum şi din 

alocaţii bugetare. 

             (2) Bugetul total al evenimentului nu va depăşi suma de 200.000 lei, care include 

cheltuielile de organizare a spectacolelor şi manifestărilor artistice pentru cele două zile ale 

evenimentului, taxele pentru Uniunea naţională a artiştilor şi Uniunea producătorilor de fonograme din 

România, precum şi valoarea premiilor acordate în condiţiile art.1-7. 

            (3) Primarul comunei Cornu va contracta serviciile de organizare a manifestării cultural-

artistice, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice şi va dispune orice alte 

măsurile administrative necesare pentru organizarea evenimentului.  

 

Art. 10. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU;  

-Director executiv, doamna Alina-Elena NISTORICĂ, 

-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 

 

                                                      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                             Ioan MANTA                                          CONTRASEMNEAZĂ 

                                                       SECRETARUL COMUNEI, 

                                                                                                                                Daniela IANCU 

 

Cornu, 12 iunie 2019 

Nr. 31 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primariacornu.ro/


 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA CORNU 

PRIMAR                                                                                                              Nr. 4734/07.06.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea de măsuri privind organizarea evenimentului cultural-

artistic prilejuit de ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a XIIIa  “ Sărbătoarea florilor de tei” 

 

       Valorificarea tradiţiilor, conservarea şi promovarea culturii sunt principiile care stau la baza 

programelor şi proiectelor culturale, a acţiunilor şi activităţilor realizate în comuna Cornu. Manifestările 

culturale organizate în ultimii ani în comuna noastră au fost foarte apreciate de cetăţenii comunei şi 

aceştia aşteaptă cu nerăbdare organizarea acestor evenimente. Evenimentul cultural artistic prilejuit de 

organizarea ZILELOR COMUNEI CORNU începând cu anul 2007  a devenit deja o tradiţie şi atrage 

foarte mulţi vizitatori din localităţile vecine şi din întreaga ţară, numărul acestora crescând în fiecare an. 

       Evenimentul ce urmează a fi organizat în comuna Cornu are în vedere, în principal, 

antrenarea unor largi segmente ale populaţiei la viaţa colectivităţii, concentrând atenţia asupra valorilor 

reprezentative, care asigură notă distinctă asupra personalităţii comunei noastre, precum şi oferirea unor 

zile de destindere şi voie bună, sens în care vom avea programe culturale, sportive şi artistice, care să 

mulţumească toate categoriile de vârstă. 

Astfel, în cadrul festivităţilor vor avea loc programe artistice susţinute de interpreţi de muzică 

populară şi uşoară, ansambluri folclorice, festivităţi de acordare diplome şi premii în bani familiilor care 

împlinesc în acest an 50 de ani de la oficierea căsătoriei în comuna Cornu, precum şi celor mai vârstnici 

trei cetăţeni ai comunei noastre. Cu acest prilej, se vor acorda şi diplomele şi premiile pentru elevii cu 

rezultate deosebite la învăţătură. Propun acordarea unui premiu special de 1.100 lei pentru participarea la 

competiţiile sportive  Campionatul Naţional de Karate Wadoryu – COSR Izvorani 2019,   Campionatul 

Mondial de Karate Wadokai-Leicester, August 2018și Campionatul European de Karate Wadokai-

Dublin, Noiembrie 2018.  

Propun acordarea  unui premiu de 500 lei pentru fiecare elev care obține media mai  mare de 9,50  

la Evaluarea națională 2019. 

     Desemenea, vă rog să aprobaţi acordarea unor premii speciale pentru elevii care au participat 

la proiectul “Carte pentru sufletul copiilor” ediţia a X-a proiect al Şcolii gimnaziale “Profesor Cristea 

Stănescu” în colaborare cu Biblioteca comunală,  după cum urmează : 

a)  premiul I : 4 premii în valoare de câte 150 lei fiecare, 

b) premiul II : 5 premii în valoare de câte 100 lei fiecare, 

c) premiul III : 3 premii în valoare de câte 70 lei fiecare, 

d) menţiuni : 5 menţiuni în valoare de 30 lei fiecare. 

      Evenimentul se va organiza în centrul comunei, pe bulevardul cu tei, care va fi închis 

circulaţiei publice pentru a fi amplasată scena şi câteva puncte pentru desfacerea produselor de 

alimentaţie publică, etc. Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea Zilelor comunei Cornu se va face în 

principal din sume de la bugetul local . 

 

Primar, 

Cornel Nanu 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA CORNU           
Direcţia pentru monitorizarea procedurilor administrative                                                           

                              Nr. 4735/07.06.2019 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

 

la proiectul de hotărâre pentru  stabilirea de măsuri privind organizarea evenimentului cultural-

artistic prilejuit de ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a XIIIa  “ Sărbătoarea florilor de tei” 

 

 

 

Programele şi activităţile culturale la nivelul localităţii noastre în anul 2019, se vor desfăşura, 

pentru a oferi unui public cât mai larg liberul acces la manifestări culturale de calitate, care vor contribui 

la păstrarea tradiţiilor şi valorilor specifice. 

Tradiţiile şi obiceiurile specifice zonei noastre sunt parte din cultura tradiţională românească şi, ca 

atare, organizarea de activităţi culturale constituie oportunităţi de a promova o imagine a potenţialului 

cultural local şi zonal.   Una dintre manifestările cultural-artistice menţionată în agenda culturală este 

respectiv sărbătoarea comunei Cornu, care a ajuns la cea de-a XIII-a ediţie. 

 Această manifestare s-a bucurat de un ecou deosebit încă din anul 2007, când a avut loc prima 

ediţie a Zilelor comunei Cornu. Sărbătoarea anuală organizată pentru celebrarea comunei Cornu, este o 

manifestare culturală complexă, cu participarea ansamblurilor folclorice din judeţul Prahova, a 

ansamblului folcloric local, a artiştilor români de muzică uşoară şi populară consacraţi. Se organizează, 

competiţii sportive, iar în centrul comunei şi cu această ocazie, pe scena amplasată are loc deschiderea 

oficială, ceremonia de premiere, înmânare a diplomelor şi a premiilor aprobate de Consiliul Local către 

persoanele vârstnice, familiile ce împlinesc 50 de ani de la căsătorie, elevii cu rezultate şcolare deosebite, 

etc. 

 Cu acest prilej, se vor acorda şi diplomele şi premiile pentru elevii cu rezultate deosebite la 

învăţătură. Acordarea unui premiu special de 1.100 lei pentru participarea la competiţiile sportive  

Campionatul Naţional de Karate Wadoryu – COSR Izvorani 2019,   Campionatul Mondial de Karate 

Wadokai-Leicester, August 2018și Campionatul European de Karate Wadokai-Dublin, Noiembrie 2018. 

Acordarea  unui premiu de 500 lei pentru fiecare elev care obține media mai  mare de 9,50  la Evaluarea 

națională 2019. 

     Desemenea, vă rog să aprobaţi acordarea unor premii speciale pentru elevii care au participat 

la proiectul “Carte pentru sufletul copiilor” ediţia a X-a proiect al Şcolii gimnaziale “Profesor Cristea 

Stănescu” în colaborare cu Biblioteca comunală,  după cum urmează : 

a)  premiul I : 4 premii în valoare de câte 150 lei fiecare, 

e) premiul II : 5 premii în valoare de câte 100 lei fiecare, 

f) premiul III : 3 premii în valoare de câte 70 lei fiecare, 

menţiuni : 5 menţiuni în valoare de 30 lei fiecare 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Cornel Nanu, în calitate de primar al comunei 

Cornu, privind organizarea manifestării culturale “Sărbătoarea florilor de tei” şi alocarea de la buget a 

sumelor de bani necesare confirmăm că în cadrul bugetului local, la capitolul Cultură, recreere, religie 

sunt cuprinse fondurile necesare pentru susţinerea diverselor evenimente culturale, fonduri care se 

utilizează în conformitate cu hotărârile Consiliului Local. 

 



Proiectul se întemeiază pe următoarele prevederi ale Legii administraţiei publice locale: 

 -art. 36, alin (2), lit. b : consiliul local are atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de 

mediu a comunei; 

 - alin (4), lit. a : consiliul local aprobă, la propunerea primarului  bugetul local, virările de 

credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 - alin (6), lit. a, punctele 1-5: consiliul local asigură, potrivit competentelor sale şi in condiţiile 

legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educaţia serviciile 

sociale pentru persoane  vârstnice , sănătate, cultura, tineretul, sportul..etc. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale – anexa nr.2 – 

în lista cheltuielilor care se prevăd în bugetele locale, sunt prevăzute la pct. 9.   Cultura, recreere si 

religie, următoarele : servicii culturale, servicii recreative și sportive, servicii religioase, alte servicii în 

domeniul culturii, recreerii și religiei. 

În aceste condiţii, apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, proiectul de 

hotărâre îndeplineşte cerinţele de necesitate, oportunitate şi poate fi înaintat spre dezbatere şi adoptare 

Consiliului Local Cornu. 

 

 

                                Director executiv,                                 

                              Alina NISTORICĂ                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


