
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a Planului anual de acţiune 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul comunei Cornu pe anul 2018 

 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi 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. a) și d),alin.(3) lit.b), alin.4) lit.e)  și alin(6) lit.a) punctul 2 raportate la 
prevederile art. 63 alin.(1), alin.(3) lit.c), alin.(4) lit.a), alin. (5) lit.a), c) și e) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
b) Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare; 
c) Anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 
d) Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare;  
e)  Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ; 
f ) Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările ulterioare; 
g) Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 
cu modificările ulterioare,  
h) Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
i) Ordinului Ministrului Muncii și justiției sociale nr.1086 din 17 aprilie 2018, privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, 

ţinând seama de:  
a) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.96 din 20 decembrie 2017, privind aprobarea unor 
modificări în structura funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cornu; 
b) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 45 din 13 iulie 2012 privind înființarea Serviciului 
Public de Asistență Socială al comunei Cornu, având regim de compartiment, 
c) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.26 din 20 martie 2018 privind aprobarea 
regulamentului organizare şi funcţionare a compartimentului de asistenţă socială de la nivelul comunei 
Cornu; 

      luând act de : 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
4427/6.06.2018; 
b) raportul de specialitate întocmit de Direcţia pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative, 
înregistrat sub nr. 4428/6.06.2018; 
c) rapoartele Comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 ale Consiliului Local; 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art.1. - Se aprobă Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale  la nivelul comunei Cornu 
pe termen lung, respectiv 10 ani, prevăzută în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art 2. – Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 
bugetul comunei Cornu pe anul 2018, prevăzut în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



  

 
Art.3. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primariei comunei wwwprimariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova,  
-Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, 
-Director executiv, doamna Alina NISTORICĂ, 
-Compartimentul de asistență socială al comunei Cornu. 
 

 
          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

             Ștefan-Nicolae CÎRCIU 
                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                    SECRETARUL COMUNEI , 
                                                                                                                                  Daniela IANCU 
Cornu,  12 iunie 2018 
Nr. 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunacornu.ro/


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
 

                         ANEXA Nr. 1 la H.C.L. nr.36/12.06.2018 
 
 

STRATEGIA LOCALă DE DEZVOLTARE  A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL 
COMUNEI CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA PE TERMEN LUNG, RESPECTIV  10 ANI 

 
 

Caracteristici teritoriale ale comunei Cornu 
 

Așezată în nord – vestul judeţului Prahova, pe valea de mijloc a râului omonim, la o altitudine de 500-600 m, 
comuna Cornu se învecinează la nord cu Breaza-Nistoreşti, la sud cu Câmpina, la est cu Voila şi la vest cu Breaza-
Podul Vadului, aflându-se la o depărtare de 90 km-nord de capitala ţării, 37 km de municipiul Ploieşti şi  70 km-
sud de municipiul Braşov. Localitatea are o suprafaţă de 15,1 kmp, fiind compusă din două sate: Cornu de Jos şi 
Cornu de Sus.  
Perimetrul comunei Cornu este traversat de afluenții direcți al Prahovei, Valea Rea și Balița, dar și de cei ai 
Câmpiniței și ai Câmpei. Comuna este traversată de paralela de 45° și meridianul de 25° și este situată  în partea 
central-vestică a Subcarpaților de Curbură. Comuna este adiacentă Drumului Național 1 și are acces la traseul de 
cale ferată de pe Valea Prahovei prin stația Breaza, aflată la 3 km distanță.  
 
Relieful comunei Cornu este evidențiat prin trepte etajate, un pod de terasă, o zonă de contact cu Subcarpații, 
precum și o fâșie îngustă din Subcarpații propriu-ziși. Altitudinea în localitate variază între 400m în lunca 
Prahovei și 741m în Piscul lui Iordan. Denumirile Cornu de Sus și Cornu de Jos se datorează terasei care are 
altitudini diferite. Terasa de la Cornu este delimitată de Valea Câmpiniței la sud și de Valea Bătrânei la est, de 
asemenea cele două văi opuse, Valea Oprii și Valea Rea.  
Clima este blândă, temperată, lipsită de vânturi şi umezeală. Climatul este comparabil cu al staţiunii Breaza şi al 
staţiunii Davos (Elveţia), fiind indicat pentru tratarea nevrozelor, a bolilor cardiovasculare şi respiratorii. 
 

Nivelul de dezvoltare socioeconomică și culturală a comunei Cornu 
 

Dezvoltarea economică 
Dezvoltarea județului Prahova în ultima decadă a influențat și dezvoltarea localităților componente. Astfel, fiecare 
dintre acestea au pus în valoare, în modalitățile cele mai bune, potențialul local economic și de productivitate. 
Dintre localitățile județului Prahova, comuna Cornu are o poziție favorabilă la indicatorii economici dar și la nivel 
de indicatori sociali și de infrastructură. Faptul că este plasată pe o rețea de infrastructură cheie, pe drumul expres 
DN1 și datorită faptului că este amplasată într-o rețea de localități de tranzit comercial intens între Muntenia și 
Transilvania, fac din Cornu un loc cu potențial economic peste media comunelor din România.  
Conform analizei Agenției pentru Dezvoltare Regională, comuna Cornu se află într-o zonă de creștere moderată, 
alături de localitățile Breaza și Câmpina precum și alte localități rurale de pe Valea Prahovei. Creșterea moderată 
indică o sănătate economică și un potențial pentru perioada următoare, ce poate fi realizat prin investiții publice 
care să atragă dezvoltarea unor investiții private la nivel local. 
Mediul economic din comuna Cornu este susținut pe cinci piloni principali la nivelul localității: sectorul 
construcțiilor, sectorul farmaceutic și al altor produse derivate, sectorul mecanică fină, urmate la mică distanță de 
sectorul industriei ușoare prin confecțiile textile și sectorul turismului, reprezentat prin dezvoltarea accelerată a 
capacității de cazare prin hoteluri și pensiuni dar și servicii de tratament de tip spa. 
Domeniul construcțiilor este unul de tradiție la nivel local. Cornenii sunt cunoscuți ca fiind competitivi în 
domeniul construcțiilor, multe familii învățând și practicând meseria în ultimele sute de ani. În prezent, 
specializarea în domeniu a dus la crearea unor companii de construcții care sunt competitive la nivel județean și 
chiar regional. Au fost identificați 20 operatori economici care activează în domeniul construcțiilor, majoritatea 
cu activități în domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, drumuri și poduri. Există actori 
economici cu capacitate importantă și valoare adăugată care au expertiză în construcția de căi ferate, autostrăzi și 
terasamente.    



Specializarea înaltă își găsește locul în mediul economic cornean prin investițiile realizate în ultimii ani în 
domeniu de către firme cu capital străin. Printre investițiile străine directe de prestigiu, putem enumera investiția 
realizată cu capital străin, al cărei domeniu de activitate este fabricarea preparatelor farmaceutice.  
Industria ușoară este bine reprezentată la nivel economic. Remarcăm mai ales activitatea de producție tricotaje, 
care produce tricotaje pentru export către cumpărători europeni și turci. Alte două companii relevante care 
activează în domeniul confecțiilor textile sunt, specializate în fabricarea exclusivă a lenjeriei de corp.  
Alte firme care activează cu succes în comuna Cornu sunt întâlnite în comerțul cu amănuntul în magazine 
nespecializate sau specializate, fabricarea pâinii, prăjiturilor și produselor de patiserie și alte domenii.  
Activitatea economică a comunei Cornu nu este de neglijat, principalii operatori economici având o cifra de 
afaceri importantă. Statistica privind forța de muncă a comunei Cornu, pentru anul 2017, indică existența a 
aproximativ 995 de salariați la un număr de 62 de agenți economici. Numărul important de angajați ai companiilor 
private locale este încurajator pentru inițiativele locale și continuarea procesului de modernizare a infrastructurii 
locale.  Pe teritoriul localității Cornu se găsesc de asemenea și trei stații de carburanți. Prezența a trei stații de 
carburanți este un indiciu important al dezvoltării într-o localitate de 4510 de locuitori. 
Agricultura și Silvicultura 
Comuna Cornu este amplasată pe harta transhumanței carpatico-dunărene, chiar și astăzi turmele putând fi 
observate tranzitând comuna. O parte a cornenilor sunt crescători de vite sau oi, existând preocupări ale sătenilor 
și pentru creșterea caprelor.   
Complementară atracțiilor turistice, producția agricolă și zootehnică reprezintă la rîndul lor un potențial al 
localității. Stema comunei Cornu include o albină, semn al vechimii practicării apiculturii în comuna Cornu. Deși 
nu se fabrică la scară mare, mierea de albine de calitate din Cornu este recunoscută. În 2017, în comuna Cornu 
erau înregistrați 7 producători agricoli, în domeniile lactate, ouă, miere și flori. Specificul comunei Cornu de 
comună de deal, permite dezvoltarea în continuare a unor afaceri în domeniul zootehniei și creșterii de animale. 
Acest lucru este posibil și datorită resurselor de pășune existente la nivelul comunei, în anul 2018 peste 150 de 
hectare fiind disponibile pentru crescătorii de animale în folosul activității de pășunat.  
Apicultura este o ramură în care cornenii pot dezvolta ferme, această meserie fiind pacticată în comună de o lungă 
perioadă de timp. Cel puțin 4 producători sunt cunoscuți ca având această îndeletnicire. 
Pensiunile agro-turistice reprezintă investiții importante pentru economia locală, mai ales cele realizate cu 
sprijinul Programului Național de Dezvoltare Rurală, prin intermediul măsurilor reprezentând investiții în 
pensiuni și pensiuni agroturistice.  
Pădurile reprezintă plămânul naturii jucând un rol foarte important în dezvoltarea locală, atât pentru rolul lor 
ecologic cât și pentru rolul de protecție al solurilor împotriva alunecărilor de teren. Suprafața silvică a comunei 
Cornu este una importantă, peste 30 de hectare.  Alături de această componentă cheie în dezvoltarea durabilă a 
localității, un rol important în oferirea cadrului pentru dezvoltare agricolă este jucat de amenajările funciare, care 
însumează în comună o suprafață de 1,2 hectare.  
Potențialul turistic 
Comuna Cornu este în prezent o destinație de vacanță prin definiție. În jur de 1000 de locuitori ai comunei și-au 
construit un al doilea cămin în Cornu datorită condițiilor de viață și caracteristicilor climatice ale locului. Aceste 
persoane, “străinașii” locali, sunt adevărați locuitori de rang 1 ai Comunei Cornu, participanți activi la treburile 
socio-economice și culturale ale comunei. Dezvoltarea pe viitor a comunei Cornu ca destinație de vacanță și 
relaxare va ține cont de obiceiurile comunității locale, incluzând nevoile străinașilor.   
Tipologia turistică a comunei Cornu se pliază și pe specificul zonei Valea Prahovei – Brașov, una din cele mai 
importante zone turistice montane din România, din mai multe considerente, printre care și proximitatea față de 
capitală dar și caracteristicile fizico-geografice.  
Turismul este un sector important de dezvoltare, mai ales în zonele în care ramurile agriculturii și industriei nu 
sunt explorate într-o măsură mare. Locația județului Prahova, caracteristicile geografice și cele climatice îi oferă 
trăsături specifice și un potențial turistic foarte mare. În domeniul turismului se pot crea oportunități de creștere 
a locurilor de muncă, de dezvoltare economică, culturală și socială.  
Mediul economic și mediul natural sunt interconectate, în special în contextul în care există potențial turistic de 
o mare amploare. Resursele naturale ale comunei Cornu, caracteristicile bioclimatice, reprezintă pentru comună 
o mare bogăție, fiind însă necesare anumite condiții pentru crearea unui turism veritabil. Au fost identificate de 
către Primăria Cornu numeroase direcții de dezvoltare în direcția turismului, printre care diversificarea serviciilor 
turistice, îmbunătățirea calității serviciilor de cazare, extinderea structurilor de agrement turistic, crearea unei 
locații balneoclimaterice.  
 



Argumentele în favoarea acestor direcții de dezvoltare includ mai ales aerul curat obținut prin aportul pădurilor 
de foioase din zonă, izvoarele cloro-sodice și sulfuroase concentrate, bioclima liniștitoare. În domeniul turismului, 
comuna Cornu are o activitatea economică aflată într-o dinamică pozitivă. O serie de operatori economici sunt 
înregistrați în Comuna Cornu, cu o activitate continuă de peste 10 ani și cu o stabilitate economică reală. 
În domeniul turistic, la finele anului 2017, activau 9 structuri de cazare, cuprinzând peste 150 locuri de cazare. 
Acest număr reflectă o capacitate care trebuie dezvoltată pentru a sprijini atingerea obiectivelor de dezvoltare 
turistică. Facilitățile pentru practicarea turismului au fost create în ultimii ani în comuna Cornu, prin investiții 
publice susținute de autoritățile locale. Sala de Sport la standarde europene finalizată în 2010 în comuna Cornu, 
are o anvergură națională sau europeană, aceasta putând găzdui o serie de competiții sportive de renume1. Această 
facilitate reprezintă așadar un argument important pentru practicarea turismului sportiv în localitate și pentru 
creșterea atractivității Comunei Cornu ca destinație turistică. 
Pe lângă infrastructura atractivă, comuna Cornu deține un potențial bioclimatic de bună calitate. Analiza indică 
acest potențial, ce se dorește dezvoltat la nivel local în perioada următoare. Trei ramuri pot fi dezvoltate în corelare 
cu acest potențial: turismul balnear, agricultura și valorificarea produselor tradiționale și industria 
meșteșugărească. Turismul balnear se referă în special la valorificarea resurselor naturale din comuna Cornu și 
explorarea condițiilor bioclimatice care pot constitui un fundament pentru cure în diverse afecțiuni.  
Potențialul turistic important este oferit și de vocația parțial rurală și agricolă a comunei Cornu. Trebuie amintite 
eforturile care au condus la includerea comunei în proiectul Drumului Fructelor, alături de alte localități importate 
din județ, sub coordonarea Consiliului Județean Prahova.  
Drumul Fructelor are o lungime de 64 de kilometri, leagă 18 localități (Adunați, Breaza, Poiana Câmpina, Cornu, 
Câmpina, Telega, Scorțeni, Brebu, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Slănic, Teișani, Vălenii de Munte, Drajna, 
Posești, Bătrâni, Stârchiojd), include 28 de popasuri turistice și străbate zona colinară a județului Prahova. În 
Cornu există o îndelungată tradiție a cultivării pomilor fructiferi, iar livezile, peisajele rurale deosebite, 
rezervațiile naturale, monumentele naturale, dar și cele antropice (muzee, băi sărate, obiective de artă) contribuie 
și ele la frumusețea locațiilor. 
Obiectivele turistice din județul Prahova, mai precis din Comuna Cornu au valoare individuală, însă este nevoie 
de o abordare integrată, prin care să fie conectate interesele economice și obiectivele apropiate în vederea unei 
dezvoltări armonioase. Prin urmare, mediul economic este în strânsă conexiune cu cel turistic, dar și cu mediul 
cultural. Situarea pe Drumul Fructelor și bogăția patrimoniului cultural ar putea reprezenta premisele fructificării 
resurselor naturale și antropice. Un alt element important este apartenența comunei în Asociația Cele mai 
frumoase sate din România. 
 
Activități socio- culturale 
    Invățământul de pe raza comunei Cornu se realizează prin Școala Gimnazială profesor Cristea Stănescu clasele 
I-VIII situată în satul Cornu de Jos și 2 gradinite de copii, cu 4 grupe, în satele Cornu de Jos și Cornu de Sus. 
Școala Gimnazială a fost modernizată cu spriinul bugetului local, elevii având condiții de desfășurare a actului 
educațional de bună calitate. Clădirea școlii este modernizată și dispune de resurse materiale care facilitează 
procesul de învățare. Se găsesc astfel 17 săli de clasă, din care 4 laboratoare și 4 cabinete, un teren de sport și 
biblioteca școlară și 25 de calculatoare în cadrul laboratorului de Informatică. Elevii dispun de un acces rapid la 
Sala de sport situată în apropierea școlii. Complementar laboratorului de informatică dotat cu cele 25 de 
calculatoare și acces la internet, infrastructura educațională este asigurată și de bibioteca comunală, care 
adăpostește peste 20.000 volume. Pentru Biblioteca Comunei Cornu, autoritățile au accesat un grant din cadrul 
programului de finanțare derulat de Fundacția Irex în România, Biblionet. În cadrul grantului, s-au achiziţionat 
echipamente și pentru realizarea sistemului informatic. Biblioteca a fost dotată cu 4 calculatoare conectate la 
internet. Pe lângă aceste calculatoare, biblioteca a primit un pachet standard de echipamente: caști, camere web, 
UPS-uri, router, imprimantă, scanner, proiector cu ecran. 
Dintre obiectivele culturale majore, Biserica cu hramul „Înălțarea Domnului” din satul Cornu de Sus, a fost 
construită în 1911, ulterior vizitată de Principesa Maria a României și alte personalități de seamă ale istoriei 
românești. Biserica are o arhitectura simplă, dar este inclusă în lista monumentelor istorice și este văzută ca un 
simbol al comunei. 
Biserica cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva” se găsește în satul Cornu de Jos și a fost ridicată între anii 1907- 
1913, în timpul regelui Carol I de Hohenzollern. Această biserică este realizată în formă de navă și este prevăzută 
cu trei turle.  

                                                           
 



Un alt monument al localității este Monumentul Eroilor Neamului, care este dedicat celor decedați în Războiul 
de Independență și în cele două războaie mondiale. Monumentul este plasat în parcul din centrul comunei și a 
fost construit în anul 1986.  
Muzeul satului este structurat pe două secții: Secția de istorie și Secția de Etnografie şi Artă Populară. Colecția 
muzeului cuprinde vestigii, documente, sigilii, arme de luptă, precum și obiecte de uz gospodăresc și alte obiecte.  
Căminul cultural deține 350 de locuri și săli de curs în care își desfășoară activitatea diverse cercuri artistice. 
Astfel, în cadrul căminului cultural au loc activități de canto, de muzică ușoară, dar și populară, activități de 
interpretare instrumentală, activități de dansuri moderne și populare, cercuri de istorie, precum și activități de 
voluntariat. Spațiul Căminului Cultural găzduiește și concerte, precum și expoziții de pictură sau fotografii, 
localitatea având o viață culturală intensă. Aceste activități au fost organizate în colaborare cu diverse instituții și 
organizații, cum ar fi: Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniul Cultural Prahova, Centru Județean de 
Cultură Prahova, Casa de Cultură „Geo Bogza” Câmpina, Casa de Cultură Nicolae Iorga din Vălenii de Munte, 
Căminul Cultural Bănești, Clubul Copiilor Breaza, Casa de Cultură Plopeni, Centrul Cultural Ion Manolescu 
Breaza, Căminul Cultural Brebu, Muzeul Judeţean de Artă “Ion Ionescu Quintus”, Palatul Copiilor Ploieşti, 
precum și cu Consiliul Județean Prahova2.  
Evenimentele organizate în cadrul parteneriatelor sunt variate și au o gamă largă de subiecte, printre care, Sfintele 
Sărbători Pascale, „Sport sănătos și educativ”, „Copilăria, anotimp etern”, „24 ianuarie, unirea Principatelor 
Române”, „Pământul, planeta noastră”, „Ziua Drapelului Naţional”, „Ziua Limbii Române”, etc.  
Evenimentele care se desfășoară în localitatea Cornu constituie o atracție pentru persoane din afara localității, 
precum și un motiv de sărbătoare pentru localnici. Astfel, an de an se organizează în comună evenimente precum 
„Festivalul Florilor de Tei”, „Ziua eroilor- Înălțarea Domnului”, „Ziua Națională a României”, precum și alte 
evenimente la fel de importante.  
Sala de sport a localității asigură desfășurarea în bune condiții a activităților sportive și recreative. Această Sală 
de sport găzduiește orele de curs ale elevilor pe parcursul anului școlar, însă poate fi și închiriată pentru a găzdui 
diverse evenimente, sub supravegherea administratorului sălii.  
 
Infrastructura rutieră 
 
 Lungimea totală a drumurilor comunale este de: 36,31 km, din care: 

• Modernizate(asfaltate) : 31,37 km 
• Nemodernizate(pietruite/ de pământ): 4,94 km 
• Drumuri de exploatare propuse spre modernizare situate  în extravilan: 7,8 km 
Lungimea totală a drumurilor naţionale : 8 km (DN1)  
Lungimea totală a drumurilor judeţene : 2,8 km (DJ 101R, DJ 205G)) 
 

Infrastructura edilitară:  
 

Alimentare cu apă în sistem centralizat 
Operatorul : SC UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. 

Satul Lungimea reţelei de distribuţie  
- km - 

Numărul gospodăriilor 
racordate la reţea 

Cornu de Jos 32,3 1650 
Cornu de Sus 8,7 342 

 
Canalizare 

Operatorul : SC UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. 
Tipul staţiei de epurare : Mecano-biologică 

Satul Lungimea reţelei 
- km - 

Numărul gospodăriilor 
racordate la reţea 

Cornu de Jos şi Cornu de Sus 25,83 1067 
 
 

                                                           
 



Alimentare cu gaze naturale 
Operatorul : ENGIE Romania- Filiala Câmpina 

Satul Lungimea reţelei de distribuţie  
- km - 

Numărul gospodăriilor 
racordate la reţea 

 Cornu de Jos Lungime  
conductă (km): 32,3 

Număr  
de abonaţi: 1430 

 Cornu de Sus Lungime  
conductă (km): 8,7 

Număr  
de abonaţi:234 

 
Salubrizare 

Operatorul : SC FLORICON SALUB SRL CÂMPINA 
Nr.contracte/ abonati: 1812/3262 

 
Iluminat public (stradal) 

Operatorul : Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A 
Satul Lungimea reţelei  - km - 

 Cornu de Jos Lungime reţea (km): 32,3 
 Cornu de Sus Lungime reţea (km):  8,7 

 
Infrastructura de sănătate din comuna Cornu deține dotările pentru oferirea de servicii de sănătate primare. 
Aceste servicii reprezintă un factor esențial atunci când evaluăm calitatea vieții în comună.  
În prezent, populația comunei are acces la servicii primare de sănătate oferite în cadrul unui dispensar modernizat 
ce găzduiește cu 3 cabinete medicale, cu 2 medici de familie, un medic stomatolog şi 4 asistenţi medicali.  
Comuna Cornu nu dispune de servicii medicale de urgență precum nici de un serviciu de ambulanță situat în 
localitate, dar acestea sunt accesibile, fiind situate la o distanță de 8 km de Cornu.  
 
Indicatori demografici 
 
Populația rezidentă (stabilă) - conform recensământului din 2011: 4516 din care 2170 de sex masculin 
și 2356 de sex feminin. 
Structura populației după vârstă: 
  
0-4 ani       ………151 
5-9 ani……………186 
10-14 ani…….…..203 
15-19  ani ……….206 
20-24 ani………...280 
25-29 ani….……..269 
30-34 ani….……..347 
35-39 ani………..344 
40-44 ani………..467 
45-49 ani………..240 
50-54 ani………..301 
55-59 ani………..326 
60-64 ani………..291 
65-69 ani………..257 
70-74 ani………..239 
75-79 ani………..236 
80-84 ani………..110 
Peste 85  ani……...63 
 
 



Populația activă - număr total 1857, din care 
- persoane ocupate 1717 
- șomeri în căutarea unui loc de muncă 140. 

Populația ocupată pe ramuri – număr total 1717, din care: 
- agricultură, silvicutură 303 
- industrie 539 
- construcții 293 
- transporturi, informații, comunicații 58 
- comerț, servuicii 173 
- administrație publică și apărare 67 
- învățământ 40 
- sănătate și asistență socială 72 
- alte ramuri 172. 
 

       Tipurile de situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social și estimarea 
numărului de beneficiari; 
1. Persoane cu dizabilitati, adulti: handicap grav – 114; 
2. Copii cu dizabilitati: 10; 
3. Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 10; alocații pentru susținerea 
familiei: 19); 
4. Copii cu părinți plecați la muncă în străinatate: 35; 
5. Persoane vârstnice în situații de risc (fără copii, cu boli cronice, etc.): 18. 
        Tipuri de servicii sociale care ar putea răspunde nevoior beneficiarilor identificați și 
argumentația alegerii acestora: 

Serviciile sociale sunt servicii de interes general şi se organizează în forme/structuri diverse. în 
funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de 
beneficiari. 

După categoriile de beneficiari, serviciile sociale pot fi clasificate în servicii sociale destinate 
copilului şi/sau familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, victimelor violenţei în 
familie, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc., 
victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate, persoanelor sancţionate cu măsură 
educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune, 
persoanelor cu afecţiuni psihice, persoanelor din comunităţi izolate, şomerilor de lungă durată, precum 
şi servicii sociale de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor. 
A.Incadrarea de asistenți personali ai persoanelor adulte cu handicap grav, plata indemnizației 
pentru persoana adultă cu handicap grav. 
Locul de acordare al serviciului social se asigură la domiciliul beneficarului. Argumentul îl constituie 
pierderea autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice și altele şi astfel necesită ajutor semnificativ 
pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi, numai după obţinerea certificatului de încadrare 
în grad de handicap. Serviciile de îngrijire personală se adresează persoanelor dependente care, ca 
urmare a pierderii autonomiei funcţionale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile 
uzuale ale vieţii de zi cu zi. Situaţia de dependenţă este o consecinţă a bolii, traumei şi dizabilităţii şi 
poate fi exacerbată de absenţa relaţiilor sociale şi a resurselor economice adecvate. Ajutorul acordat 
pentru îndeplinirea activităţilor uzuale ale vieţii zilnice priveşte două categorii de activităţi: 

a)  activităţi de bază ale vieţii zilnice, în principal: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare şi 
dezbrăcare, hrănire şi hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer şi mobilizare, deplasare în 
interior, comunicare; 

b)  activităţi instrumentale ale vieţii zilnice, în principal: prepararea hranei, efectuarea de 
cumpărături, activităţi de menaj şi spălătorie, facilitarea deplasării în exterior şi însoţire, activităţi de 
administrare şi gestionare a bunurilor, acompaniere şi socializare. 

 



B. Identificarea si sprijinirea familiilor cu venituri insuficiente pentru obtinerea beneficiilor 
de asistenta sociala. 

Persoanele singure şi familiile care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel 
de trai minimal au dreptul la beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale, acordate în funcţie de 
nevoile identificate ale fiecărei persoane sau familii. 

Nivelul de trai minimal reprezintă sprijin şi primirea de: hrană, îmbrăcăminte, obiecte de igienă 
personală şi obiecte pentru menţinerea şi salubrizarea locuinţei. 

Beneficiile de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune 
socială sunt destinate asigurării mijloacelor financiare minime necesare traiului zilnic, precum şi 
suplimentării veniturilor sau mijloacelor persoanei ori familiei aflate în situaţie de dificultate şi se 
bazează pe testarea mijloacelor de trai. 

Principala formă de sprijin pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială 
este venitul minim de inserţie acordat din bugetul de stat ca diferenţă între nivelurile prevăzute prin lege 
specială şi venitul net al familiei sau al persoanei singure realizat ori obţinut într-o anumită perioadă de 
timp, în scopul garantării unui venit minim fiecărei persoane din comuna Cornu. 

In domeniul administrării și acordării beneficiilor de asistență socială, Compartimentul de 
asistență socială de la nivelul comunei Cornu, are urmatoarele atributii: 
a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială: 
b)  pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a 
cererilor şi transmiterea acestora către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Prahova/ 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova; 
c)  verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform 
procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a Consiliului Local şi pregătesc 
documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială; 
d)  întocmesc dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz. de modificare/suspendare/încetare a 
beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă secretarului comunei pentru 
avizul de legalitate, iar apoi primarului comunei pentru aprobare; 
e)  comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, 
potrivit legii, pe bază de semnătură; 
f)  urmăresc şi răspund de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi beneficiarii beneficiilor de 
asistenţă socială; 
g)  efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune 
socială sau a altor situaţii de necesitate a membrilor comunei Cornu şi în funcţie de situaţiile constatate, 
propun măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane; 
h)  realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate; 
i)  elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială. 

In domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale Compartimentul de asistență 
socială de la nivelul comunei Cornu, are următoarele atribuții: 
a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate, strategia locală de 
dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung; 
b)  iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi 
excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; 
c)  identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de 
excluziune socială; 
d)  realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; 
e)  încheie, în condiţiile legii, contracte de parteneriat public- public şi public-privat pentru sprijinirea 
financiară şi tehnică a autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul judeţului, pentru susţinerea 
dezvoltării serviciilor sociale; 
f)  propun înfiinţarea serviciilor sociale de interes local, 
g)  colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii; 
h)  monitorizează şi evaluează serviciile sociale; 



i)  elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în 
domeniul serviciilor sociale; 
j) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în 
conformitate cu planul anual de acţiune; 
k) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile 
sociale şi serviciile sociale disponibile; 
I) furnizează, administrează sau, după caz, contractează serviciile sociale adresate copilului, familiei, 
persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute 
de lege, fiind responsabile de calitatea serviciilor prestate; 
m) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea 
creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale; 
n) organizează şi realizează activităţile specifice contractării serviciilor sociale acordate de furnizorii 
publici şi privaţi; 
o) încheie, în condiţiile legii, contracte şi convenţii de parteneriat, contracte de finanţare, contracte de 
subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi cofinanţarea de servicii sociale. 
C. Consilierea ambilor părinți cu privire la comportamentul deviant față de copiii minori.  
D. Hotărârea de delegare a autorității părintești eliberat de către instanța de judecată. 

 Copii rămaşi acasă în urma plecării părinţilor la muncă în străinătate, fiind lipsiţi de 
afecţiunea şi supravegherea acestora, se confruntă cu dificultăţi de ordin emoţional, social şi şcolar. 
Lipsa părinţilor şi a reprezentantului legal poate determina însă şi limitarea accesului copiilor la servicii 
de sănătate, educaţie şi beneficii sociale. 

Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de 
tutelă. în conformitate cu prevederile legale. 

Persoana desemnată în grija căreia va rămâne copilul/copii, trebuie să facă parte din familia extinsă, 
să aibă minimum 18 ani şi să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi 
îngrijirii unui copil. 

Compartimentul de asistenţă socială de la nivelul comunei Cornu asigură persoanelor desemnate 
consiliere şi informare cu privire la răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului pe o 
perioadă de 6 luni. 

Instanţa va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana copilului, pe 
durata lipsei părinţilor, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată Acordul persoanei căreia 
urmează să-i fie delegată autoritatea părintească se exprimă de către aceasta personal, în faţa instanţei. 
La cerere se ataşează acte din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Cererea se soluţionează în procedură necontencioasâ, potrivit Codului de procedură civilă. 
Soluţionarea cererii de delegare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti se face în termen de 3 zile de 
la depunerea acesteia. 

După ce instanţa hotărăşte delegarea drepturilor părinteşti, persoana în sarcina căreia cad 
îngrijirea şi creşterea copilului trebuie să urmeze, obligatoriu, un program de consiliere, pentru a 
preveni situaţii de conflict, neadaptare sau neglijenţă în relaţia cu minorul. 

E. Monitorizarea și consilierea copiilor și părinților în vederea supravegherii atente. 
Copilul care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal beneficiază de măsuri de 

protecţie specială, respectiv plasament şi supraveghere specializată, precum şi de servicii sociale 
destinate sprijinirii acestuia în procesul de reintegrare socială. 

Pe toată durata aplicării măsurilor destinate copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde 
penal, familia acestuia beneficiază de servicii sociale de consiliere şi suport pentru facilitarea 
îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege pe perioada de supraveghere specializată. 
           F. Încadrarea de asistenţi personali ai copiilor cu handicap grav, plata indemnizaţiei 
pentru copii cu handicap grav. Argumentul îl constituie pierderea autonomiei funcţionale din cauze 
fizice, psihice sau mintale, necesitând ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii 
de zi cu zi, numai după obţinerea certificatului de încadrare în grad de handicap. 

Copilul cu dizabilităţi are dreptul la măsuri de suport şi de îngrijire, adaptate nevoilor sale. 



Copilul cu dizabilităţi şi părinţii acestuia, beneficiază de servicii sociale destinate facilitării accesului 
efectiv şi fără discriminare al copilului cu dizabilităţi la educaţie, formare profesională, asistenţă 
medicală, recuperare, pregătire în vederea ocupării unui loc de muncă, la activităţi recreative, precum 
şi la orice alte activităţi apte să le permită deplina integrare socială şi dezvoltare personală. 

Copilul cu dizabilităţi are dreptul la servicii de îngrijire personală, stabilite în baza evaluării 
socio-psiho-medicale şi a nevoilor individuale de ajutor pentru realizarea activităţilor uzuale ale vieţii 
zilnice. 

 G.Pentru menţinerea în mediul propriu de viaţă şi prevenirea situaţiilor de dificultate şi 
dependenţă, persoanele vârstnice beneficiază de servicii de consiliere, de acompaniere, precum şi de 
servicii destinate amenajării sau adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a 
autonomiei funcţionale. Persoanele vârstnice dependente beneficiază de servicii de îngrijire personală 
acordate în concordanţă cu gradul de dependenţă în care se află şi nevoile individuale de ajutor, precum 
şi în funcţie de situaţia familială şi veniturile de care dispun. Compartimentul de asistenţă socială de la 
nivelul comunei Cornu asigură serviciile de îngrijire personală acordate la domiciliu pentru persoanele 
vârstnice dependente singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea. 

Obiectivul general al strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei 
Cornu 

Strategia elaborată la nivelul comunei Cornu are ca obiectiv un sistem de servicii sociale capabil 
să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, precum şi să contribuie la creşterea 
calităţii vieţii persoanei, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă. 

Obiectivele specifice al strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei 
Cornu 

Obiectiv specific 1: implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul 
asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale categoriilor de beneficiari; 

Obiectiv specific 2: înfiinţarea unui sistem de furnizare a unor categorii de servicii sociale la 
nivelul comunei Cornu. 

Obiectiv specific 3: realizarea unor parteneriate public-public, public-privat, cu alte autorităţi sau 
instituţii publice, ONG-uri, centre sociale, adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile la nivelul 
comunei Cornu, iniţiate şi realizate după efectuarea unei analize referitoare al nevoilor sociale şi 
priorităţile comunităţii locale; 

Obiectiv specific 4: dezvoltarea în rândul cetăţenilor tineri a ideii de voluntariat pentru sprijinirea 
persoanelor vulnerabile. 

 
Obiective specifice Activitati/actiuni/masuri Termenul de 

realizare 
Responsabili 

Obiectiv specific 1: 
implementarea 
unitara si coerenta a 
prevederilor legale 
din domeniul 
asistentei sociale, 
corelate cu nevoile si 
problemele sociale 
ale categoriilor de 
beneficiari; 

Colectarea informatiilor necesare 
identificarii sau actualizarii 
nevoilor sociale la nivelul comunei 
Cornu 

2018-2028 

Compartimentul de 
asistenta sociala de 
la nivelul comunei 
Cornu 

Constituirea categoriilor de 
beneficiari ai serviciilor sociale la 
nivelul comunei Cornu, repartizati 
in functie de tipurile de servcii 
sociale reglementate de lege. 

2018-2028 

Compartimentul de 
asistenta sociala de 
la nivelul comunei 
Cornu 
 
 

Asigurarea si urmarirea incadrarii 
in standardele de cost si de calitate 
pentru serviciile sociale acordate, 
cu respectarea prevederilor legale. 

2018-2028 

Compartimentul de 
asistenta sociala de 
la nivelul comunei 
Cornu 



Obiectiv specific 2: 
înfiinţarea unui 
sistem de furnizare a 
unor categorii de 
servicii sociale la 
nivelul comunei 
Cornu 
 
 

Organizarea urmatoarelor tipuri de 
actiuni pentru copii aflati in 
situatie de dificultate:  
-prevenirea abuzului,neglijarii, 
exploatarii  si a oricaror forme de 
violentă asupra copilului sau de 
separare a copilului de parintii 
naturali; 
-prevenirea malnutritiei si a 
imbolnavirilor 
-informarea parintilor si a copiilor 
cu privire la alimentatia celor mici, 
inclusiv cu privire la avantajele 
alaptarii la san, igienei si 
salubritatii mediului inconjurator; 
-initierea, in unitatile scolare, de 
programe de educatie a copiilor 
pentru viata, inclusiv educatie 
sexuală pentru copii, in vederea 
prevenirii contactarii bolilor cu 
transmitere sexuală si a graviditatii 
minorelor etc. 

2018-2028 

Compartimentul 
de asistenta 
sociala de la 
nivelul comunei 
Cornu si 
directorul Scolii 
Cornu. 

Organizarea urmatoarelor tipuri de 
actiuni pentru tineret: 
-de incurajare a activitatii de 
voluntariat in randul tinerilor in 
domenii de interes  public 
-de consultanta gratuita in 
domeniul planificarii familiale 
pentru tinerele familii; 
-accesul tinerilor la programale de 
educatie pentru sanatate, pentru 
tratament gratuit al tinerilor 
suferinzi de boli cornice; 
-pentru asistenta medicala gratuita 
tinerilor care urmeaza  o forma de  
invatamant la zi si promovarea 
unor masuride reintegare sociala a 
tinerilor dependenți de alcool,  sau 
substante nocive etc. 

2018-2028 

Compartimentul 
de asistenta 
sociala de la 
nivelul comunei 
Cornu 

Organizarea urmatoarelor tipuri de 
actiuni pentru persoanele varstnice 
din comuna Cornu: 
-acordarea de beneficii de asistenta 
sociala si servicii sociale adecvate 
nevoilor strict individuale ale 
persoanei varstnice; 
-prevenirea si combaterea saraciei 
si a riscului de excluziune sociala; 
-evitarea institutionalizarii; 

2018-2028 

Compartimentul 
de asistenta 
sociala de la 
nivelul comunei 
Cornu 



-ajutoare în natura 
precum:medicamente si dispositive 
medicale, alimente, incaltaminte si 
imbracaminte; 
-completarea prestatiilor de 
asigurari sociale pentru acoperirea 
riscului de batranete si sanatate. 

Obiectiv specific 3:  
realizarea unor 
parteneriate public-
public, public-privat 
cu alte autoritati sau 
institutii, ONG-uri, 
centre sociale, 
adaptate nevolilor 
sociale si resurselor 
disponibile la nivelul 
comunei Cornu, 
initiate si realizate 
dupa efectuarea unor 
analize referitoare la 
nevolile sociale si 
prioritatile  
comunitatii locale; 
 

-Efectuarea unei analize referitoare 
la nevoile sociale si a prioritatilor 
comunitatii locale. 

2018-2020 
Compartimentul de 
asistenta sociala de 
la nivelul comunei 
Cornu 

Promovarea cazurilor sociale, 
cresterea legitimitatii organizatiilor 
si determinarea ONG-urilor sa 
aloce resurse pentru serviciile 
sociale. Parteneriatele public-
public, public-privat si alte 
institutii publice impreuna cu 
partenerii sociali de la nivelul 
comunei Cornu, trebuie sa-si 
propuna sa fie permanent alaturi 
de-a lungul desfasurarii 
campaniilor de sprijinre a 
diverselor actiuni si a proiectelor 
ce urmeaza a fi intocmite. 

2018-2028 
Compartimentul de 
asistenta sociala de 
la nivelul comunei 
Cornu 

Crearea unui serviciu mobil de 
ingrijire la domiciliu pentru 
varstnicii din mediul rural si 
cofinantarea activitatilor acestui 
serviciu de la bugetul CJ Prahova; 
-Introducerea incepand cu 2020, 
prin fonduri provenind de la stat, a 
psihologului public. Acesta ar 
urma sa deserveasca gratuit 
diferite categorii de persoane, 
aflate in anumite situatii. 
-Realizarea unui centru de zi 
pentru persoanele cu dizabilitati 
(daca vor exista fonduri); 
-realizarea unui parteneriat de 
lunga durata cu primariile 
localitatilor vecine si atragerea de 
sustinatori din comuna Cornu si nu 
numai in vederea realizarii unui 
centru de zi pentru persoanele cu 
dizabilitati 

2018-2028 

Compartimentul de 
asistenta sociala de 
la nivelul comunei 
Cornu si 
reprezentantii 
primariilor din 
localitatile vecine 

Initierea si, ulterior implementarea 
unor proiecte cu finantare externa 
in domeniul serviciilor sociale 
locale care urmeaza a fi accesate 
din fondurile europene, proiecte 

2018-2028 

Compartimentul 
de asistenta 
sociala de la 
nivelul comunei 
Cornu 



care pot include diverse 
parteneriate cu alte structuri 
publice sau private (ONG-uri, 
fundatii, asociatii etc.) 

Obiectiv specific 4: 
dezvoltarea in randul 
cetatenilor tineri a 
ideii de voluntariat 
pentru sprijinirea 
persoanelor 
vulnerabile. 
 

Constientizarea, cat mai extinsa, a 
publicului larg cu privire la 
valoarea voluntariatului ca forma 
de responsabilitate sociala ce poate 
fi asumata atat la nivel individual 
cat si institutional este un aspect ce 
necesita imbunatatire. 

2018-2028 

Compartimentul 
de asistenta 
sociala de la 
nivelul comunei 
Cornu 

Formarea de formatori de 
voluntari, ce vor crea  un manual 
al voluntarului care lucreaza in 
domeniul persoanelor cu 
dizabilitati si persoanelor 
varstnice. 

2018-2028 

Compartimentul 
de asistenta 
sociala de la 
nivelul comunei 
Cornu 

Voluntarii vor avea responsabilitati 
diferite in functie de aria de 
activitate in care prefer sa–si 
investeasca timpul, in domeniul 
persoanelor cu dizabilitati sau 
persoanelor varstnice. 

2018-2028 

Compartimentul 
de asistenta 
sociala de la 
nivelul comunei 
Cornu 

Organizarea de grupuri de 
informare pe divese tematici, in 
vederea reducerii riscului de abuz, 
neglijare pentru orice persoana 
aflata in dificultate. 

2018-2028 

Compartimentul 
de asistenta 
sociala de la 
nivelul comunei 
Cornu 

 
Față de cele prezentate, Strategia eleborată la nivelul comunei Cornu are ca sursă de finanțare: 

bugetul local, bugetul de stat, donații, sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești, potrivit 
legii, identificate la momentul implementării unui proiect un domeniul serviciilor sociale locale. 

Având in vedere obiectivele propuse în strategie, la momentul aprobarii acesteia, aproape toate 
sunt activități de voluntariat, cunoscând dimensiunea bugetului local și a veniturilor realizate prin  
impozite și taxe locale. 

 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Ștefan-Nicolae CÎRCIU 

                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                          SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                            Daniela IANCU 

 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
                              

ANEXA Nr. 2 la H.C.L.nr.36/12.06.2018 
            
PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI 

FINANȚATE DIN BUGETUL COMUNEI CORNU 
 

 Introducere 
     Prezentul Plan de acțiune s-a elaborat avându-se în vedere: 

a) Strategia națională privind incluziunea social și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, 
aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.867/2015; 

b) Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-
2020 și a Planului operational pentru implementarea Strategiei naționale aprobată prin 
Hotăreârea de Guvern nr.1113/2014; 

c) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Prahova în perioada 2014-2020, a planului 
operational de acțiune în domeniul protecției drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități și a 
persoanelor vârstnice în perioada 2014-2020 și a Planului operational de acțiune în domeniul 
protecției copilului în perioada 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova 
nr.109/2017; 

d) Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Cornu pe termen lung (10 
ani) aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Cornu nr.36/2018, resapectiv 
următoarele obiective specific de acțiune: 

• Obiectiv specific 1: implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul 
asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale categoriilor de beneficiari; 

• Obiectiv specific 2: înfiinţarea unui sistem de furnizare a unor categorii de servicii sociale la 
nivelul comunei Cornu. 

• Obiectiv specific 3: realizarea unor parteneriate public-public, public-privat, cu alte autorităţi 
sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale, adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile 
la nivelul comunei Cornu, iniţiate şi realizate după efectuarea unei analize referitoare al nevoilor 
sociale şi priorităţile comunităţii locale; 

• Obiectiv specific 4: dezvoltarea în rândul cetăţenilor tineri a ideii de voluntariat pentru sprijinirea 
persoanelor vulnerabile. 

 
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul comunei 

Cornu cuprinde: 
    1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I; 
    2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la 

nivel local/judeţean - capitolul II; 
    3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul 

serviciilor sociale - capitolul III. 
 
Capitolul I. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 
 
Înfiinațrea și administrarea serviciilor sociale 

Serviciul Public de Asistență Socială al comunei Cornu s-a înființat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.45/13.07.2013 iar Regulamentul de organizare și funcționare al acestui serviciu s-a aprobat prin 
Anexa nr.1 la această hotărâre. Serviciul a fost acreditat și autorizat să acorde servicii sociale pe perioadă 
nedeterminată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice conform 
Certificatului de acreditare seria AF nr.3870/24.06.2016. 

Prin Hotărârea Consiliului local al comunei Cornu nr.96 din 20 decembrie 2017, privind 
aprobarea unor modificări în structura funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de 



specialitate al primarului comunei Cornu, este prevăzut Compartimentul de asistență socială, în cadrul 
căruia sunt prevăzute următoarele funcții: o funcție contractuală de asistent social principal(studii 
superioare), o funcţia contractuală de asistent social debutant(studii superioare) și 25 posturi de asistent 
personal al persoanei cu handicap grav. Cele două funcții de asistent social sunt vacante, iar atribuțiile 
de asistență social sunt îndeplinite de alți funcționari, prin delegare de atribuții. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.26 din 20 martie 2018 s-a aprobat Regulamentul de organizare 
şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Cornu, conform 
prevederilor art. 6 alin. (1) din din H.G. nr. 797/2017. 

Compartimentul de asistenţă socială de la nivelul comunei Cornu  este structură specializată în 
administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată la nivel de 
compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului comunei, , cu scopul de a asigura 
aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor 
cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. 

În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, 
Compartimentul de asistenţă socială de la nivelul comunei Cornu îndeplineşte, în principal, 
următoarele funcţii: 

a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Cornu, prin evaluarea nevoilor sociale ale 
comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea 
prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de 
excluziune socială etc.; 

b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere 
socială în care se pot afla anumite grupuri; 

c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 
d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor 

care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, 
precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii 
furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 

e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor 
vulnerabile. 

Beneficiarii serviciilor sociale, grupuri vulnerabile identificate: 
 

A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:  
a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului; 
b) familii monoparentale; 
c) familii tinere; 
d) copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 

Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt: 
a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 
b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; 
c) familii cu climat social defavorabil; 
d) abandonul şcolar; 
e) probleme de sănătate; 
f) dificultăţi în obţinerea unor drepturi. 

B. Persoane vârstnice 
Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt 

a) sănătatea precară; 
b) venituri mici în raport cu necesităţile; 
c) izolare, singurătate; 
d) capacitatea scăzută de autogospodărire; 
e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent; 



 
C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi) 
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt: 

a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă; 
b) lipsa locurilor de muncă protejate; 
c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate; 
d) atitudinea discriminatorie a societăţii; 
e) situaţia materială precară; 
f) absenţa suportului pentru familia care are în întreţinere persoana cu handicap; 
g) lipsa centrelor rezidenţiale / de zi, specializate pe tipuri de handicap. 

D. Tipurile de situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social și estimarea numărului 
de beneficiari 
1. Persoane cu dizabilitati, adulti: handicap grav – 114 (din care cu handicap grav 65); 
2. Copii cu dizabilitati: 10; 
3. Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 10; alocații pentru susținerea 
familiei: 19); 
4. Copii cu părinți plecați la muncă în străinatate: 35; 
5. Persoane vârstnice în situații de risc (fără copii, cu boli cronice, etc.): 18 
6. Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav : 20. 
 

Structura de personal aprobată de către Consiliul local al comunei Cornu pentru asigurarea 
funcţionării Compartimentului de asistenţă socială de la nivelul comunei Cornu este următoarea: 
a)  persoana/persoanele responsabilă/responsabile de evidenţă şi plata beneficiilor de asistenţă socială; 
b)  persoana/persoanele cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea asistenţilor 
personali. 
 
            Finanțarea serviciilor sociale 
Finanţarea Compartimentului de asistenţă socială de la nivelul comunei Cornu se asigură din bugetul 
local şi TVA. Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul 
local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii. 
 

Servicii sociale propuse a fi înființate 
În anul 2018 nu sunt propuse pentru înființare servicii sociale, având în vedere numărul redus al 

persoanelor aflate în situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social, identificate la nivelul 
comunei Cornu.  

 
Capitolul II. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale 

existente la nivel local/judeţean 
2.1. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor 
sociale, funcţionarii din cadrul Compartimentului de asistenţă socială de la nivelul comunei Cornu au 
următoarele obligaţii principale: 
a)  asigurarea informării comunităţii; 
b)  transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a 
planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora, 
c)  transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel 
judeţean, a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii 
sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare 
a serviciilor sociale; 
d)  organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor 
de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului 
anual de acţiune; 



e)  comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia 
instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în 
monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, 
neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale, precum şi acordarea de sprijin în realizarea 
vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii. 
2.2. Obligaţia prevăzută la paragraful 2.1 lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet 
proprie (www.primariacornu.ro) a informaţiilor privind: 
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 
b)  Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local; 
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri 
în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar; 
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, 

acordate de furnizori publici ori privaţi: 
(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale 
acordate de aceştia - se actualizează lunar; 
(ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de 
asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de 
serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual; 
(iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul 
judeţului şi al sectoarelor municipiului Bucureşti - se actualizează cel puţin anual; 

          e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente 
deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale(spre exemplu servicii de ocupare a forței 
de muncă) - se actualizează cel puţin trimestrial; 
2.3. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în 
cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării iniţiale, 
a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi; 
2.4. Telefonul verde; 
2.5. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de 
asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.; 
2.6.  Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială; 
2.7.   Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, 
asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.; 
2.8.     Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar 
fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 
drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.; 
2.9.      Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 
Capitolul III. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează 

în domeniul serviciilor sociale 
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei 

personalului din structurile proprii/instruire etc.: 
 

Tip curs/sesiune personal Nr.de 
persoane 

Buget estimat Sursa de finanțare 

de perfecționare Asistent social 1 300 lei Buget local 
de calificare Asistent social 1 600 lei Buget local 
instruire Asistenți personali 20 10000 lei Buget local 
Îndrumare 
metodologică 

Inspector/asistenți 
saociali/personali 

22 - - 

 



 
 
 
Acţiunile pe care ni le propunem pentru anul 2018 la nivelul Compartimentului de asistenţă 

socială de la nivelul comunei Cornu au drept scop exclusiv, sprijinirea/consilierea copiilor vulnerabili, 
prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune social, acțiuni care sunt adresate persoanelor 
şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor vârstnice, victimelor traficului de persoane, 
precum şi persoanelor private de libertate. 

Cu toate că responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi 
implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate revine fiecărei persoane, precum şi familiei 
acesteia, autorităţile statului intervin prin crearea de oportunităţi egale şi, în subsidiar, prin acordarea 
de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale adecvate. 

Autoritatea administraţiei publice locale îşi asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor şi 
acţiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale. Prin 
politicile publice din domeniul serviciilor sociale, se contribuie la promovarea, respectarea şi garantarea 
drepturilor beneficiarilor la o viaţă independentă. împlinită şi demnă, precum şi la facilitarea participării 
acestora la viaţa socială, economică, politică şi culturală. 

Funcţionarii din cadrul Compartimentului de asistenţă socială de la nivelul comunei Cornu îşi 
propun următoarele obiective: promovarea drepturilor omului, a unei imaginii pozitive a persoanelor, 
familiilor şi grupurilor vulnerabile, astfel încât serviciile sociale să primeze faţă de beneficiile de 
asistenţă socială, să prevină şi să limiteze orice formă de dependenţă faţă de ajutorul acordat de stat sau 
de comunitate, prin consilierea şi îndrumarea acestora prin găsirea unor locuri de muncă, excepţie 
făcând persoanele vârstnice. 

Aplicarea Planului de acțiune se va face în condițiile unei verificări periodice a nevoilor 
beneficiarilor de asistență socială, conform prevederilor legislației în vigoare. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Ștefan-Nicolae CÎRCIU 

                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                          SECRETARUL COMUNEI , 

                                                                                                                            Daniela IANCU 
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