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JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
 

HOTĂRÂRE 
pentru stabilirea de măsuri privind organizarea evenimentului cultural-artistic 

prilejuit de ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a XIIa – sub egida Centenarului Marii Uniri  
 

  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. 17/2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2018, cu 
modificările ulterioare; 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
4449/06.06.2018; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu,  
înregistrat sub nr. 4450/06.06.2018;   
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 prilejuită de ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a XIIa, 

sub egida Centenarului Marii Uniri se organizează în perioada 07-08 iulie 2018. 
  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 acordarea unui premiu special de 1100 lei pentru participarea la competiţia 
sportivă  “Campionatul Naţional de Karate Wadoryu – COSR Izvorani, 17 martie 2018” și  “Cupa 
SAISHIN 2 iunie 2018”. 
(2) Premiul pe echipe se va înmâna antrenorului.  
            Art.6 – (1) Se aprobă acordarea a unor premii speciale în sumă totală de 1.250 lei, elevilor care au 
participat la proiectul “Carte pentru sufletul copiilor” ediţia a IX-a proiect al Şcolii gimnaziale “Profesor 
Cristea Stănescu” în colaborare cu Biblioteca comunală, conform prevederilor din contractul de 
sponsorizare nr.4471/06.06.2017, după cum urmează : 

a) premiul I – 2 premii în valoare de câte 200 lei fiecare, 
b) premiul II –  2 premii în valoare de câte 150 lei fiecare, 
c) premiul III – 3 premii în valoare de câte 100 lei fiecare, 
d) menţiuni –5 menţiuni în valoare de 50 lei fiecare. 

Art.7 – (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. 8. - 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 Direcţia pentru monitorizarea procedurilor administrative, Alina NISTORICĂ, 
- Bibliotecar Graţiela CÎRCIU, 
- Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Ștefan-Nicolae CÎRCIU 
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                                                                                                                                   Daniela IANCU 
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