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În  baza  prevederilor  legii  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001  republicată  şi  a 
celorlalte acte normative în vigoare, activitatea noastră a vizat creşterea permanentă a calităţii 
muncii şi a urmărit instituirea unor modalităţi de lucru în deplină concordanţă cu legalitatea şi cu 
eficienţa,  la  toate  nivelurile  reprezentate  de  primarul  comunei,  comisiile  de  specialitate  şi 
conducerea operativă a aparatului de specialitate al primarului. 

O atenţie deosebită şi un sprijin nemijlocit s-a acordat pentru funcţionarea în bune condiţii 
a serviciului public de interes local aflat în subordine, precum şi a activităţilor de investiţii, social-
culturale, edilitar-gospodăreşti şi a tuturor activităţilor în care Consiliul local, primarul comunei şi 
aparatul de specialitate au fost implicaţi. 

Pregătirea şedinţelor Consiliului local s-a făcut în general în bune condiţii, cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, în sensul convocării, 
întocmirii  documentelor  prevăzute  de  lege  şi  analizării  materialelor  dezbătute  în  şedinţele 
comisiilor de specialitate. 

Consiliul local s-a întrunit în anul 2008 în 11 şedinţe ordinare şi 1 şedinţă extraordinară 
(privind constituirea noului consiliu). 

Au fost iniţiate un număr de 75 de proiecte de hotărâri, au fost adoptate 75 hotărâri, care 
au  fost  făcute  publice  prin  afişare  şi  au  fost  comunicate  tuturor  autorităţilor,  instituţiilor  şi 
persoanelor interesate. Comunicarea hotărârilor Consiliului local către Instituţia Prefectului pentru 
controlul de legalitate s-a făcut în termen şi nici o hotărâre adoptată nu a fost atacată de către 
acesta,  la  instanţa  de  contencios  administrativ,  pe  motiv  de  nelegalitate.  Toate  hotărârile 
Consiliului Local, ca acte juridice, au îndeplinit condiţiile de formă şi fond ale legalităţii, fiind valabil 
adoptate. 

Deşi legea permite, nici un proiect de hotărâre nu a fost iniţiat de către cetăţeni, ceea ce 
dovedeşte lipsa de interes a acestora pentru implicarea în rezolvarea problemelor cu care se 
confruntă,  astfel  încât  colaborarea  activă pe care  o dorim cu populaţia  comunei  rămâne un 
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deziderat.  Din  rândul  consilierilor  locali  a  fost  iniţiat  un  singur  proiect  de  hotărâre,  privind 
modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

PRIMĂRIA COMUNEI CORNU
Conducerea Primăriei este asigurată de: 
• PRIMAR: Nanu Cornel 
• VICEPRIMAR: Manta Nicolae 
• SECRETARUL COMUNEI : Iancu Daniela 

Pe plan intern, primarul comunei Cornu a participat la activităţile organizate de Agenţia 
pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, în calitate de membru în Consiliul Director, Asociaţia 
Comunelor din România, în calitate de vicepreşedinte al acestui organism şi Preşedinte al Filialei 
Judeţene Prahova, precum şi la cele organizate de Federaţia Autorităţilor Locale din România sau 
alte organizaţii. 

În conformitate cu atribuţiile care îi revin prin lege, primarul comunei Cornu a emis în anul 
2008 un număr de 1636 dispoziţii, ceea ce dovedeşte complexitatea sarcinilor care îi revin prin 
actele normative în vigoare şi prin hotărârile adoptate de Consiliul local. 

În anul 2008, în Primăria Comunei Cornu şi-au desfăşurat activitatea 14 salariaţi, din care 
11  funcţionari  publici,  3  persoane  cu  contract  individual  de  muncă  şi  2  demnitari  (primar, 
viceprimar).  Analiza activităţii  acestora s-a făcut  în funcţie  de organigrama şi  statul  de funcţii 
aprobate de către Consiliul local. Numărul de posturi vacante este de 9 funcţii publice şi 5 funcţii 
contractuale. Se poate aprecia că personalul primăriei s-a implicat activ în rezolvarea atribuţiilor 
de servici şi în rezolvarea treburilor comunităţii. Programul de lucru cu cetăţenii nu este limitat şi, 
deşi acest program de lucru este deosebit de obositor, uneori epuizant, s-a transformat într-un 
permanent dialog cu cetăţenii care a condus la eliminarea multor probleme prin oferirea de soluţii 
autorizate care se regăsesc în legislaţia actuală şi a creat o încredere deosebită în administraţia 
locală. Audienţele la primar, viceprimar şi secretar sunt zilnice, pe tot parcursul programului şi 
multe dintre acestea se transformă în consultaţii de specialitate şi sfaturi pe diverse teme ce îl 
interesează pe cetăţeanul în cauză.

În  scopul  asigurării  unui  cadru  unitar-  strategic  de gospodărire  a  localităţii  noastre,  în 
perioada ianuarie – martie 2008 am elaborat  Strategia de Dezvoltare a localităţii Cornu pentru  
perioada 2008-2013, document ce defineşte reperele strategice de dezvoltare pe o perioadă de 5 
ani, în funcţie de liniile de finanţare preconizate a fi atrase prin programe europene sau programe 
guvernamentale. 

Strategia de dezvoltare constituie în egală măsură meniul necesităţilor dezvoltării locale, 
constituind expresia prioităţilor comunităţii; în acest sens, strategia oferă baza atât în procesul de 
prioritizare a proiectelor locale cât şi sursa cea mai echilibrată şi transparentă (durabilă) pentru 
realizarea acestora. Portofoliul de proiecte prioritare inclus în această strategie este următorul:

 Extindere şi modernizare reţea drumuri comunale
 Extindere şi modernizare reţea canalizare+staţie de epurare
 Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat în comuna Cornu
 Construirea unui ,,Centru cultural”
 Construire sediu nou primărie
 Actualizare PUG +RLU şi Implementare sistem GIS (Sistem Informatic Geografic)
 Realizarea unui sistem integrat pentru plata on-line a taxelor şi impozitelor locale
 Amenajare staţie de transfer a deşeurilor menajere
 Amenajare spaţii verzi şi înfiinţarea de locuri de joacă pentru copii
 Înlăturarea efectelor produse de inundaţii şi alunecări de teren în perioada 2005 – 2007 în 

comuna Cornu, judeţul Prahova -  Reducerea impactului asupra apei, solului şi înlăturarea 
efectelor  produse  de  procesele  geomorfologice  gravitaţionale  (alunecări  de  teren, 
prăbuşiri, inundaţii etc.), prin realizarea următoarelor lucrări:

1.Consolidare pasarelă peste râul Prahova pentru acces la gara Breaza;
2.Consolidare pasarelă peste râul Prahova pentru acces la gara Poiana Câmpina;
3.Consolidare teren zona punct Grind;
4.Consolidare teren zona punct Gratie;
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5.Consolidare versanţi pod Valea Rea;
6.Consolidare alunecare de teren str.Provinceanu, punct.Coman;

 Amenajare teren polivalent de sport în satul Cornu de Sus
 Complex sportiv (sală de sport,teren de fotbal şi bazin de înot) în satul Cornu de Jos – 

punct Aniniş
 Renovarea, modernizarea şi dotarea aşezămintelor culturale 

Această strategie a început să fie aplicată chiar din anul 2008, o parte din aceste lucrări 
au  fost  începute  în  anul  2008(modernizarea reţelei  de drumuri  comunale,  construirea Centru 
cultural,  amenajarea de spaţii  verzi  şi  înfiinţare  locuri  de joacă pentru  copii,  modernizarea şi 
eficientizarea iluminatului public în satul Cornu de Jos, amenajare teren polivalent de sport în 
satul Cornu de Sus, reactualizare PUG şi RLU) iar pentru alte lucrări au fost elaborate proiecte şi 
depuse  spre  finanţare  atât  la  organisme  interne  cât  şi  pentru  accesarea  de  fonduri  externe 
(exemple:  proiect  construire  stadion  de  fotbal  depus  la  Cancelaria  Primului-ministru;  proiect 
integrat Extindere şi modernizare reţea de canalizare+staţie de epurare+reabilitare reţea de apă 
str.Mihai  Viteazu+modernizarea  str.  Mihai  Vitezu+dotarea  aşezămintelor  culturale  –  depus  la 
APDRP pentru finanţare din fonduri structurale FEADR; proiect centrală fotovoltaică de producere 
a energiei electrice din conversia energiei solare depus pentru finanţare din fonduri structurale 
POS-CCE). 

După cum se poate observa, strategia nu a fost realizată numai ca un document oficial în 
cartea de vizită a comunei – ea stă la baza eforturilor noastre de a realiza, pas cu pas, obiectivele 
strategice de dezvoltare identificate din nevoile reale ale comunităţii noastre.

Pentru  realizarea  obiectivelor  aprobate  de  Consiliul  local  prin  această  Strategie, 
preocuparea pentru creşterea veniturilor la bugetul local a fost pe primul loc în întreaga activitate. 
Existenţa unui buget apreciabil, atât din veniturile proprii dar mai ales din veniturile pe care am 
reuşit să le atragem, a permis formularea şi implementarea obiectivelor de dezvoltare locală ca o 
practică obişnuită – fapt ce poate fi uşor demonstrat de numeroasele realizări ale ultimilor ani.

CAPITOLUL I
STAREA ECONOMICĂ

Dezvoltarea  comunitară  se  bazează,  de  fiecare  dată,  pe  lângă  idei  şi  concepte,  pe 
veniturile bugetului local.

Am putea spune că suntem mulţumiţi:
- reţeaua de gaz funcţionează la parametrii  optimi şi a fost extinsă pe toate străzile şi 

aleile comunei;
- reţeaua de apă funcţionează la parametrii  proiectaţi,  fiind reabilitată în mare parte în 

baza programului Sapard;
- reţeaua  de  canalizare  –  proiectul  aprobat  de  Consiliul  local  privind  extinderea  şi 

modernizarea reţelei existente, inclusiv staţie nouă de epurare – a fost declarat conform 
şi eligibil, şi sperăm că va fi selectat în vederea finanţării, dar acest lucru nu mai depinde 
de noi, ci de numărul proiectelor depuse în toată ţara şi de fondurile alocate de Uniunea 
Europeană; Valoarea totală a proiectului este de 2,5 milioane Euro.

- reţeaua  de  iluminat  public  –  toate  corpurile  existente  au  fost  înlocuite  cu  becuri 
economice;

- Serviciul de salubritate, delegat prin concesionare SC Floricon Salub SRL Câmpina, se 
desfăşoară în condiţii corespunzătoare; în anul 2008 s-au amplificat controalele privind 
depozitarea  necontrolată  de  deşeuri  menajere  în  locuri  nepermise,  prin  angajaţii 
serviciului  de  poliţie  comunitară,  ceea  ce  a  condus  la  reducerea  acestor  acţiuni  şi 
menţinerea curăţeniei în localitatea noastră;

- În scopul implicării  mai active în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de 
energie,  a  fost  elaborat  proiectul  Centrala  fotovoltaica  de  3  MW.  Promovarea 
producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie ( E-SRE ) reprezintă un 
imperativ al perioadei actuale motivat de : protecţia mediului, creşterea independenţei 
energetice prin diversificarea surselor de aprovizionare cu energie, precum şi motive de 
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ordin economic şi de coeziune socială. Proiectul a fost declarat conform şi eligibil  de 
către Organimul Intermediar Energie din cadrul Ministerului Finanţelor şi sperăm că va fi 
selectat pentru finanţare. Valoarea totală a proiectului este de cca 18 milioane Euro.

- Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii vieţii prin amenajarea de spaţii verzi este în 
derulare prin realizarea proiectului de amenjare spaţii verzi, fântâni artezie şi locuri de 
joacă pentru copii. Valoare totală a proiectului este de 1,2 milioane lei.

- Programul de modernizare a drumurilor este în derulare.

Structura veniturilor bugetului local realizate în anul 2008 a fost următoarea:

Nr. 
Crt.

Denumirea venitului Suma realizată –
lei

1. Impozit pe venit din transf.propr.imob. 38.950
2. Cote defalcate din impozitul pe venit 981.519
3. Sume aloc. din cote def.pt.echilibrare bug. 254.313
4. Impozit cladiri persoane fizice 210.895
5. Impozit cladiri persoane juridice 607.657
6. Impozit teren persoane fizice 78.863
7. Impozit teren persoane juridice 33.740
8. Impozit teren extravilan 9.867
9. Taxe judiciare timbru -
10. Alte imp. si taxe pe propr. 116.864
11. Sume def. din TVA pt. f.chelt.pers.descentralizate la nivelul com. 968.475
12. Sume def.dinTVApt.ech. bg.loc 1.940.000
13. Impozit pe spectacol 121
14. Impozit mijl.transp. pers.fiz. 66.003
15. Impozit mijl.transp.pers.juridice 33.696
16. Taxe si tarife pt.elib.licente si autoriz.de funct. 750
17. Taxe pt. utiliz.bunuri 3.135
18. Alte impozite si taxe 4.691
19. Ven.din concesiuni,inchirieri 425.938
20. Ven.din.rec.chelt.judiciare 86
21. Taxe extrajudiciare timbru 15.674
22. Ven.taxe adm.,elib.permise 9.286
23. Ven.din amenzi 79.719
24. Alte amenzi,penalitati,confisc. -
25. Alte venituri 136.806
26. Donatii si sponsorizari 10.265
27. Ven.din.valorif.bunuri 191.986
28. Ven.din.vanz. locuinte 1.132
29. Ven.capit.unit.invat.preuniv. 309.750
30. Sprij.fin.la constit.fam. 19.466
31. Subv.pt.aj.incalz.locuinte 36.482
32. Subv.pt.trusou nou-nascuti 5.550

Total 6.591.679

Compartimentul de impozite şi taxe locale a desfasurat activitata de debitare, incasari si 
urmarire a debitelor, in ceea ce priveste veniturile bugetului local. 

 Evidenta pe fiecare contribuabil a situatiei privind folosirea bunului public si privat, precum 
si miscarea acestora prin vanzari cumparari conform certificatelor fiscale solicitate in numar de 
576 buc. 

Activitatea de incasare si urmarire pentru persoane fizice, a inceput pentru anul 2008 cu o 
debitare initiala de: 211.568 lei pentru impozit cladiri persoane fizice, din care:196.548 lei pentru 
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anul curent, 10.894 lei pentru anii anteriori, 6.066 lei majorari si  -1.940 lei suprasolviri; 75.432 lei 
pentru impozit teren intravilan persoane fizice, din care:66.302 lei pentru anul curent,  6.476 lei 
pentru anii anteriori,  6.677  lei majorari si -4.023 lei suprasolviri;12.056 lei pentru impozit teren 
extravilan persoane fizice,din care:  9.363 lei pentru anul curent,  1.985 lei pentru anii anteriori, 
1.065 lei majorari si  -357  lei suprasolviri; 78.023 lei pentru impozit mijloace transport persoane 
fizice, din care: 72.765 lei pentru anul curent, 5.831 lei pentru anii anteriori, 2.128 lei majorari si 
-2.701 lei suprasolviri.

Activitatea de incasare si urmarire pentru persoane juridice, a inceput pentru anul 2008 cu 
o debitare initiala de:  606.412 lei pentru impozit cladiri persoane juridice,  din care:589.438 lei 
pentru anul curent, 11.440 lei pentru anii anteriori,  8.333  lei majorari si   -2.799 lei suprasolviri; 
30.612 lei pentru impozit teren intravilan persoane juridice, din care:28.063 lei pentru anul curent, 
2.347 lei pentru anii anteriori,  1.396 lei majorari si  -1.194 lei suprasolviri;  63 lei pentru impozit 
teren extravilan persoane juridice, din care:  63 lei pentru anul curent;  0 lei pentru anii anteriori, 
0  lei majorari si   0 lei suprasolviri; 43.035 lei pentru impozit mijloace transport persoane juridice, 
din care: 36.154  lei pentru anul curent, 4.941 lei pentru anii anteriori, 2.428  lei majorari si -488 lei 
suprasolviri;  15.908 lei pentru taxa afisaj la locul exercitarii activitatii, din care: 7.479 lei pentru 
anul curent, 4.247 lei pentru anii anteriori, 4.918 lei majorari si -736 lei suprasolviri.

Suplimentarea veniturilor la persoane fizice prin luarea in evidenta a unui numar de 182 
pozitii  privind inscrierea de autoturisme, 69 radieri auto si 2 transferuri  aducand modificari  de 
debite de 11.028 lei, înscrierea pe rol a construcţiilor finalizate sau cumparate, aducand modificari 
de debite de 11.688 lei, înscrierea pe rol a terenurilor tranzactionate, 173 terenuri intravilane si 16 
terenuri extravilane, aducand modificari de debite de 1.057 lei din care 1.235 lei pentru terenurile 
intravilane si -178 lei pentru terenurile extravilane.

Suplimentarea veniturilor la persoane juridice prin luarea in evidenta a unui numar de  24 
pozitii privind inscrierea de autoturisme si 10 radieri auto aducand modificari de debite de -1.619 
lei, înscrierea pe rol a construcţiilor finalizate sau cumparate , aducand modificari de debite de 
-280.819 lei, înscrierea pe rol a terenurilor tranzactionate sau a caror categorie de folosinta a fost 
schimbata, respectiv terenuri cu constructii, 16 terenuri intravilane si 1 teren extravilan, aducand 
modificari de debite de 6.820 lei din care 6.816 lei pentru terenurile intravilane si 4 lei pentru 
terenurile extravilane.

S-au facut modificari de debite la persoane fizice in suma totala de 12.990 lei pentru anul 
in curs si 3.352 lei pentru anii precedenti,astfel: 
-la impozit cladiri 9.938 lei pentru anul in curs si 5.315 lei pentru anii anteriori, 
-la impozit teren intravilan 944 lei pentru anul in curs si -962 lei pentru anii anteriori, 
-la impozit teren extravilan -503 lei pentru anul in curs si -346 lei pentru anii anteriori, 
-la impozit mijloace transport 2.611 lei pentru anul in curs si -655 lei pentru anii anteriori.
      S-au facut modificari de debite la persoane juridice in suma totala de -265.010 lei pentru 
anul in curs si -586 lei pentru anii precedenti,astfel: 
-la impozit cladiri -271.480 lei pentru anul in curs si 93 lei pentru anii anteriori,
-la impozit teren intravilan 9.391 lei pentru anul in curs si -40 lei pentru anii anteriori, 
-la impozit teren extravilan 2 lei pentru anul in curs si 0 lei pentru anii anteriori, 
-la impozit mijloace transport -1.969 lei pentru anul in curs si -652 lei pentru anii anteriori, 
- la taxa de afisaj la locul exercitarii activitatii  -954 lei pentru anul in curs si 13 lei pentru anii 
anteriori.
       Modificarile de debit negative se datoreaza scaderii din evidente a persoanelor declarate 
in stare de insolvabilitate conform art.176 din OG nr.92/2003 pentru un numar de 62 cazuri la 
persoane  fizice,  a  tranzactiilor  prin  acte  autentice  sau  instrainarii  unor  mijloace  de  transport 
neprezentate in termenul legal precum si a modificarii valorii de inventar a unor cladirii reevaluate 
conform prevederilor legale.
        La finele anului 2008 s-au facut anulari de creante sub 10 lei in suma totala de 1.026 lei, 
din care:
 -la persoane fizice 972 lei, astfel : la impozit cladiri 69 lei, la impozit teren intravilan 517 lei,  la 
impozit teren extravilan 377 lei si  la impozit mijloace de transport 9 lei.
 -la persoane juridice 54 lei, astfel : la impozit cladire 5 lei, la  impozit teren intravilan 32 lei, la 
impozit teren extravilan 2 lei, la impozit mijloace de transport 0 lei, la taxa afisaj 15 lei.
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        La 31.12.2008, s-a inregistrat o lista de ramasita:
-pentru persoane fizice de 11.338 lei pentru un numar de 357 cazuri si -9.021 lei suprasolvire 
pentru un numar de 907 cazuri, din care: pentru impozit cladiri 4.502 lei pentru un numar de 70 
cazuri si -1.940 lei suprasolvire pentru un numar de 132 cazuri ; 
       -pentru  impozit  teren intravilan 4.112 lei  pentru  un numar de 145 cazuri  si  -4.023 lei 
suprasolvire pentru un numar de 496 cazuri;
       -pentru impozit teren extravilan 1.081 lei pentru un numar de 82 cazuri si -357 lei suprasolvire 
pentru un numar de 71 cazuri; 
       -pentru impozit mijloace transport  1.643 lei  pentru un numar de 60 cazuri  si  -2.701 lei 
suprasolvire pentru un numar de 208 cazuri;inregistrandu-se un procent de incasare ramasita fata 
de debitele finale de 67.14%.
-pentru persoane juridice de 11.324 lei pentru un numar de 41 cazuri si -5.217 lei suprasolvire 
pentru un numar de 67 cazuri, din care: pentru impozit cladiri 3.624 lei pentru un numar de 8 
cazuri si -2.799 lei suprasolvire pentru un numar de 15 cazuri ; pentru impozit teren intravilan 
1.415 lei pentru un numar de 9 cazuri si -1.194 lei suprasolvire pentru un numar de 24 cazuri; 
pentru impozit teren extravilan 0 lei pentru un numar de 0 cazuri; pentru impozit mijloace transport 
2.176 lei pentru un numar de 13 cazuri si -488 lei suprasolvire pentru un numar de 19 cazuri; ; 
pentru taxa de afisaj la locul exercitarii activitatii 4.109 lei pentru un numar de 11 cazuri si -736 lei 
suprasolvire pentru un numar de 9 cazuri inregistrandu-se un procent de incasare ramasita fata 
de debitele finale de 63.35%.
      Situatia  privind  gradul  de  colectare  a  principalelor  venituri  proprii  pe  anul  2008  este 
urmatoarea:
     -pentru impozit cladiri persoane fizice: incasari datorate 228.429, incasari realizate  216.995, 
cu un procent de realizare de 94,99%;
     -pentru impozit cladiri persoane juridice: incasari datorate 37.029, incasari realizate 35.529, cu 
un procent de realizare de 95,95%;
     -pentru impozit teren persoane fizice: incasari datorate 88.302, incasari realizate 80.911, cu un 
procent de realizare de 91.63%;
     -pentru  impozit  teren  persoane  juridice:  incasari  datorate  636.239,  incasari  realizate 
619.711,cu un procent de realizare de 97,40%;
     -pentru impozit teren extravilan: incasari datorate 11697,incasari realizate 9018, cu un procent 
de realizare de 77,10%;
     -pentru impozit mijloace transport persoane fizice: incasari datorate 54891, incasari realizate 
49597, cu un procent de realizare de 90,36%;
     -pentru impozit mijloace transport persoane juridice: incasari datorate 37968, incasari realizate 
33635, cu un procent de realizare de 88,59%.

S-au acordat 196 scutiri pentru pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele 
veteranilor de război, luptătorii pentru victoria Revoluţiei din 1989, persoanele cu handicap grav si 
accentuat.

Referitor la contractele de inchiriere a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, 
s-au reactualizat taxele de inchiriere in functie de rata inflatiei. 
      Totodata s-a incercat incheierea unor contracte in care, chiriasii sa fie obligati sa respecte 
clauzele  contractuale,  in  mod  imperativ  sa  fie  respectate  clauzele  de  intretinere,  utilizare  si 
functionare corespunzatoare. 
     Astfel ,in anul 2008 s-au incheiat 7 contracte de inchiriere si  2 contracte de concesionare 
pentru terenurile detinute in proprietatea privata a unitatii administrative teritoriale.
       Inventariererea materiei impozabile a fost efectuata prin emiterea si consultarea actelor 
administrativ fiscale, respectand cadrul legal iar propunerile pentru elaborarea bugetului pe anul 
2009 au fost predate compartimentului buget.

Referitor  la  cheltuielile  anului  2008,  pe  langa cele  cu  destinatie  speciala  (invatamant, 
protectie si  asistenta sociala),  s-a  acordat  o atentie deosebita lucrarilor  de investitii  in folosul 
comunitatii .

Mentionam ca ,in cursul anului 2008 au avut loc 9 rectificari bugetare care au avut ca scop 
suplimentarea fondurilor in domeniul transporturilor, invatamantului, protectiei sociale a populatiei, 
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prevederile bugetare la finele anului 2008 atingand suma de 6.474.600 lei, bugetul fiind realizat in 
proportie de 81,45 % (la cheltuieli).

Structura cheltuielilor bugetului local realizate în anul 2008 a fost următoarea:

TOTAL
       BUGET 
INITIAL

BUGET DEFINITIV REALIZARI
4471450 6474600 5273523

CAP 51.02 - Autoritati executive 1034800 1210600 856882
-cheltuieli de personal 722200 758700 517508
-cheltuieli cu bunuri si servicii 290600 412900 306926
-cheltuieli de capital 22000 39000 31648
CAP 56.02 3000 3000 1160
-transfer intre unitati 3000 3000 1160
CAP 61.02 – Ordine publica si 
siguranta nationala

103900 107400 81343

-cheltuieli de personal 78400 80400 74142
-cheltuieli cu bunuri si servicii 22500 27000 7201
CAP 65.02 - Invatamant 1036600 1528100 1252082
-cheltuieli de personal 808000 790000 786475
-cheltuieli cu bunuri si servicii 216600 712600 443336
-transfer(burse) 2000 2369
-tichete cadou - 22500 19902
-cheltuieli de capital 10000 3000 -
CAP 67.02 – Cultura ,recreere si 
religie

601600 1298600 927718

-cheltuieli de personal 78100 81100 70397
-cheltuieli cu bunuri si servicii 160500 314500 212453
-transfer 50000 103000 98626
-cheltuieli de capital 313000 800000 546242
-rambursari de credite - - -
CAP 68.02 – Asistenta sociala 201450 360650 320573
-cheltuieli de personal 147900 245900 235623
-asistenta sociala 53550 114750 84950
CAP 70.02 – Servicii si dezvoltare 
publica

460200 608900 564675

-cheltuieli de personal 122200 125700 112181
-cheltuieli cu bunuri si servicii 188000 293200 269741
-transfer - - -
-cheltuieli de capital 150000 190000 182753
CAP 74.02 -Protecia mediului 20000 87000 64026
-cheltuieli de capital 20000 87000 64026
CAP 84.02 - Transporturi 789900 1238350 1181166
-cheltuieli cu bunuri si servicii 739900 1238350 1181166
-cheltuieli de capital 50000 - -
CAP 54.02- Servicii publice generale 220000 32000 24698
-cheltueli de personal - 25000 21118
-cheltuieli cu bunuri si servicii - 7000 3580
EXCEDENT - -                 1318156

Concluzii:
Veniturile atrase la bugetul local ne-au permis demararea şi chiar realizarea în 2008 a 

unui mare număr de obiective:
Proiecte:

 Proiect tehnic obiectiv Amenajare spaţii verzi şi locuri de joacă pentru copii 34.000 lei
 Expertize tehnice, studii geotehnice, studii topo şi studii de fezabilitate pt. 

obiectiv  Extindere  şi  modernizare  reţea  de  canalizare+staţie  de 
epurare+reabilitare reţea de apă str.Mihai Viteazu+modernizarea str. Mihai  
Vitezu+dotarea aşezămintelor culturale

9.950 Euro

 Consultanţă accesare fonduri Program Naţional de Dezvoltare Rurală 9.900 Euro
 Proiectare SF +PT obiectiv Bază sportivă Stadion 25.760 lei
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 Studii geotehnice, studii topo şi SF pt. obiectiv Centrală fotovoltaică 9.950 Euro
 Proiect tehnic reparaţii şi modernizare drumuri comunale 12.930 lei

Lucrări:
Denumire Valoarea contractată 

(fără TVA)
 Centru cultural 2.905.526 lei
 Amenajare spaţii verzi şi înfiinţare locuri de joacă pentru copii 1.071.681,70 lei
 Reparaţii şi modernizare străzi : Bucureştii Noi, Florilor, Nouă 1.178.241,51 lei
 Reparaţii şi modernizare strada Independenţei 181.517,88 lei lei
 Reparaţii şi modernizare străzi Pomilor, Murelor, Stadionului, Paris 886.367,86lei
 Amenajare teren polivalent pentru sport şi instalaţie nocturnă de 

iluminat satul Cornu de Sus
217.644,13 lei

 Reparatii si zugraveli casa scarii +holuri la dispensarul medical 20.646.08 lei

 Placare cu granit trotuar si scari la Gradinita -Scoala Cornu de sus 15.665,12 lei
 Amenajare rigole pe strada Carol I , punct Neagoe 754 lei
 Placare cu granit scara si holul de la intrarea principala la Scoala 

cl. I-VIII Cornu de Jos
4.480.49 lei

 Dirijare ape pluviale str. Carol I in zona Centru-Alexandrescu 35.322,40 lei
 Reparatii si amenajare birouri in sediul Primariei Cornu 32.712,83 lei
 Reparatii usi grupuri sanitare Scoala Generala Cornu de Jos 4.430 lei
 Gard din piatra la Monumentul Eroilor in comuna Cornu 39.977,26 lei
 Reparaţii la sera veche de flori 20.926,73 lei
 Balastari drumuri de pamant 28.750 lei

Produse şi servicii:
 Tablă de cupru pt. învelitoare la biserica Cuvioasa Parascheva 39.520,34
 Echipament iluminat public stradal 79.225 lei
 Mobilier Gradinita Cornu de Sus 7.348 lei
 Draperii de stejar Gradinita Cornu de Sus 9.620 lei
 Panouri gard , poarta auto si poarta pietonala la Gradinita Cornu de 

Sus
24.823,53 lei

 Dirigenţie  de  şantier  la  lucrările  de  reparaţii  şi  modernizare  străzi  : 
Bucureştii Noi, Florilor, Nouă

17.667 lei

 Dirigenţie de şantier la lucrările de reparaţii şi modernizare străzi : 
Pomilor,Murelor, Stadionului, Paris

8.863,67 lei

 Dirigenţie de şantier la lucrările de Amenajare spaţii verzi şi locuri de joacă 
pentru copii

29.055 lei

 Dirigenţie de şantier la lucrările de construire Centru Cultural 33.563,50 lei
 Dirigenţie de şantier la lucrările de construire teren polivalent de sport şi 

instalaţie nocturnă de iluminat
2.176,44 lei

 Servicii de asistenta informatica 1.815 lei
 Servicii asistenta medicala personal didactic 30lei/angajat
 Servicii cadastrale, masuratori topografice 20.000 lei

Deasemenea s-au asigurat fondurile necesare pentru plata lucrărilor în curs de execuţie în 
anul 2008, începute în anii anteriori:

 Reparaţii şi modernizare str.Topşeni
 Extindere seră flori
 Reparaţii şi modernizare strazi satul Cornu de Sus
 Reparaţii generale, zugrăveli, învelitoare, reabilitare termică la Grădiniţa Cornu 

de Sus
 Reabilitare platformă, împrejmuire, şi drum acces la curtea Şc.cl.I-VIII
 Reparaţii generale la Şc.cl.I-VIII
 Grup sanitar, Centrală termică, instalaţii de încălzire la Grădiniţa Cornu de Sus
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 Gard metalic la Grădiniţa Cornu de Sus

Din păcate nu am reuşit, deşi ne-am propus la începutul anului 2008, să realizăm lucrările 
de încălzire centrală proprie a Bibliotecii comunale şi a Căminului cultural, precum şi lucrările de 
reabilitare termică şi învelitoare la sediul primăriei.

AUDIT PUBLIC INTERN

Compartimentul  de Audit  Public  Intern,  potrivit  Legii  nr.672/2002  privind  auditul  public 
intern, funcţionează din data de 01.08.2008, conform deciziei nr.416/2008
             Structura de audit public intern din cadrul Comunei Cornu este organizată la nivel de 
compartiment de audit public intern.
             Potrivit  Normelor Metodologice Interne, auditul public intern reprezintă o activitate 
funcţional  independentă  şi  obiectivă,  care  dă  asigurări  şi  consiliere  conducerii  pentru  buna 
desfăşurare a activităţii Comunei Cornu.
             Compartimentul de Audit Public Intern a elaborat normele metodologice proprii, precum şi 
Carta auditorului intern aprobate de către Primarul Comunei Cornu. De asemenea s-a elaborat 
Planul anual pentru anul 2008 care a avut următoarele misiuni de audit:
l Respectării  legalităţii  în  acordarea drepturilor  băneşti  de orice  fel-  audit  de regularitate la 

Compartimentul Financiar Contabil;
l Promovarea  în  cadrul  funcţiei  pe  categorii,  clase  şi  gradaţii-  audit  de  regularitate  la 

Compartimentul Resurse Umane;
l Sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia- audit de regularitate la Compartimentul  Financiar 

Contabil.
        S-au constatat unele deficienţe la o parte din domeniile de audit realizate, au fost formulate 
recomandări care în mare parte au fost implementate, altele fiind  în curs de implementare.
        În urma fiecărei misiuni de audit realizate s-a elaborat proiectul de raport de audit intern şi în 
urma  punctului  de  vedere  exprimat  de  către  structurile  auditate  cu  privire  la  constatările  şi 
recomandările  formulate  s-a  elaborat  raportul  de audit  intern  final   şi  sinteza  constatărilor  şi 
recomandărilor formulate.
        L-a finele fiecărei misiuni de audit, auditorul intern din cadrul Comunei Cornu a raportat 
primarului  principalele  concluzii  şi  recomandări  rezultate  în  urma  activităţii  de  auditare  a 
compartimentelor.
        Pe parcursul anului 2008 nu au existat cazuri în care auditorul intern i-a fost refuzat sau 
limitat accesul la documente.

CAPITOLUL II 
STAREA SOCIALĂ

Atunci când vorbim despre starea socială a comunei nu trebuie să ne referim la asigurarea 
venitului  minim  garantat,  ci  şi  la  priorităţile  care  au  stat  în  faţa  administraţiei  locale  privind 
asigurarea  locurilor  de  muncă,  depistarea  angajatorilor  care  solicitau  personal,  precum  şi  la 
asigurarea sub diferite forme a unor condiţii  de trai şi de existenţă normală pentru persoanele 
care se află în dificultate, temporar, sau de o perioadă mai lungă de timp. Chiar dacă nu există un 
serviciu  social  calificat,  putem să afirmăm că  referentul  de  asistenţă  socială  din  aparatul  de 
specialitate al primarului s-a format în domeniu şi este capabil, alături de ceilalţi funcţionari cu 
atribuţii în gestionarea problemelor comunităţii, să aplice prevederile legale în domeniul protecţiei 
sociale a copilului, a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap şi a altor categorii aflate în 
nevoie socială.

Activitatea efectiv desfăşurată : 
În anul 2008 s-au efectuat un număr total de 66  anchete sociale dintre care:

• Anchete sociale întocmite in cazuri de divorţ pentru incredinţare minori : 9
• Anchete sociale întocmite la solicitarea organelor de poliţie : 1
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• Anchete  sociale  persoane  cu  handicap  grav  si  accentuat  –  minori  în  vederea  revizuirii 
dosarelor aflate la Direcţia Generală de Asistenţa Socială si Protecţia Copilului :8

• Anchete  sociale  persoane cu handicap adulţi  în  vederea întocmirii  sau  revizuirii  anuale a 
dosarelor aflate la DGASPC :34

• Anchete sociale minori întocmite in vederea integrării într-un program  pentru îmbunataţirea 
rezultatelor şcolare: 1

• Anchete sociale pentru acordarea unor ajutoare de urgenţa: 4
Ord  inul 219/2006   privind identificarea intervenţia si monitorizarea copiilor lipsiţi temporar de 

îngrijirea parinţilor  pe perioada în care aceştia se afla la muncă în străinatate:  Trimestrial  s-a 
trimis la DGASPC situaţia privind copiii ai caror parinţi sunt plecaţi in străinatate.

Legea 416/2001 – privind venitul minim garantat:
Pentru anul 2008 s-au aflat in plată, o medie de 12 dosare lunar. Pentru aceste dosare s-au 

întocmit fişe de calcul şi s-au redactat dispoziţii cu privire la modificări de cuantum. 
- S-au verificat lunar actele prezente la dosare.
- Trimestrial s-au primit adeverinţe de elev si acte referitoare la venituri.
- Lunar s-a efectuat raportul statistic si s-a trimis la Agenţia pentru Prestaţii Sociale Prahova.
-  S-au  redactat  dispoziţii  pentru  modificări  de  cuantum,  suspendări  de  la  plată,  încetări, 

repuneri  in  plată,  dupa cum urmează:  modificări  de cuantum-15,  suspendări  1,  dosare noi  3, 
incetări 6.

-  Pentru  toate  dosarele  s-au  întocmit  fise  de  calcul  privind  ajutoarele  pentru  încălzirea 
locuinţei cu lemne pentru sezonul rece 2008-2009 şi s-a redactat dispoziţie.

-Referitor la alocaţia pentru copii nou-născuti prevazuta de art. 25 din Legea 416/2001 s-au 
înregistrat un numar de 28 de dosare, pentru care s-au verificat actele depuse s-au emis dispoziţii 
şi s-au transmis pe baza de borderou la Agenţia pentru Prestaţii Sociale Prahova.

Ordonanta de Urgenţă 105/2003  privind alocaţiile complementare şi alocaţiile de susţinere 
pentru familia monoparentală. 

În anul 2008 s-au întocmit 6 dosare noi de alocaţii complementare şi 1 dosar de alocaţie de 
susţinere şi s-au urmarit celelalte dosare aflate în plată( o medie de 45 de dosare)

Lunar s-au verificat actele aflate la dosare, şi trimestrial s-au primit adeverinţe de elev si acte 
referitoare la venituri, s-au întocmit anchete sociale.

S-au emis un număr de 7 dispoziţii de suspendare, 18  dispoziţii de încetare, 3 dispoziţii de 
modificare de cuantum, 6 dispoziţii de repunere in plată.

Lunar s-au depus toate dispoziţiile pe baza de borderou întocmit în trei exemplare la Agenţia 
Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Prahova.

Ordonanta de Urgenta 5/2003 privind ajutoarele pentru încalzirea locuinţei.
În  ceea ce priveşte  ajutoarele  pentru  încalzirea locuinţei  cu lemne cărbuni  si  combustibili 

petrolieri in cursul anului 2008 s-au înregistrat un număr total de 186 de cereri  aferente sezonului 
rece noiembrie 2008-martie 2009. Pentru toate cererile înregistrate s-au verificat actele depuse, 
s-a calculat cuantumul ajutorului, s-au emis 186 de dispoziţii de acordare şi s-a intocmit situaţia 
centralizatoare care s-a trimis la Agenţia pentru Prestaţii Sociale Prahova.

Referitor la ajutoarele pentru încalzirea locuinţei cu gaze naturale s-au înregistrat un număr de 
934 de cereri pentru lunile noiembrie 2008-martie 2009 Pentru toate aceste cereri s-au verificat 
actele anexate, s-a stabilit cuantumul ajutorului aferent, s-au emis  934 de dispoziţii.

S-a completat baza electronică de date pentru beneficiari si s-a transmis la Distrigaz Sud.
Lunar pe perioada sezonului rece s-au întocmit rapoartele statistice pentru fiecare tip de ajutor 

în parte şi s-au transmis la Agenţia pentru Prestaţii Sociale Prahova.
Legea 61/1993 –privind alocaţia de stat pentru copii:
S-au intocmit un numar de 44 de dosare, înregistrandu-se cererile în registrul special.  S-au 

verificat actele depuse la dosar si s-au transmis lunar pe baza de borderou la Agenţia pentru 
Prestaţii Sociale Prahova.

Legea 396/2006 – privind acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei.
-S-au  inregistrat  un  numar  de  25  cereri,  s-au  emis  tot  atâtea  dispozitii  si  s-au  trimis 

saptamanal borderourile la Agenţia pentru Prestaţii Sociale Prahova.
-Semestrial s-a întocmit o situaţie centralizatoare privind cererile înregistrate si dispoziţiile 

emise.
Legea 482/2006 –privind acordarea de trusouri pentru copiii nou-născuţi
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S-au înregistrat un numar de 36 de cereri, s-au verificat actele anexate, s-au emis dispoziţii si 
s-a întocmit săptamânal situaţia centralizatoare care s-a trimis ulterior la Agenţia pentru Prestaţii 
Sociale Prahova.

Legea 148/2005 – acordarea indemnizaţiei şi stimulentului pentru cresterea copiilor in varstă 
de pâna la 2 ani.

-s-au  înregistrat  un  număr  total  de  26  de  dosare  dintre  care  21  de  dosare   pentru 
indemnizaţie pentru cresterea copilului si 5 dosare de stimulent.

Pentru  toate  aceste  dosare  s-au  verificat  actele  depuse  s-au  certificat  copiile  pentru 
conformitate  cu  originalul,  s-au  intocmit  lunar  borderourile  aferente  dosarelor  primite  si  s-au 
transmis la Agenţia pentru Prestaţii Sociale Prahova.

-S-au  formulat  răspunsuri  la  alte  adrese  sau  solicitări  din  partea  altor  instituţii 
(D.G.A.S.P.C  Prahova,  D.M.P.S.  Prahova,  Prefectura  Prahova,  Politie)  privind  ajutorul  social, 
alocaţii, eliberare de adeverinţe si alte acte in ceeea ce priveste activitatea de asistenţă socială.

Alte activitati:
 -  Completarea zilnică a  Registrului  de intrare -  iesire  al  Primăriei  si  al  registrului  de 

sesizări si petitii, înregistrandu-se un număr de 58 de sesizări.
In anul 2008 s-au înregistrat 9448 de numere.

-  Zilnic  s-a  ţinut  evidenţa  corespondenţei,  si  s-a  repartizat  in  funcţie  de  rezoluţiile 
primarului.

-S-a întocmit registrul  general de evidenţă al salariatilor (REVISAL) în format electronic, 
inclusiv modificările ulterioare.

STAREA CIVILĂ

În anul 2008 s-au întocmit un număr total de 57 de acte şi fapte de stare civilă, dintre care 
35 acte de deces şi  22 acte de căsătorie. S-au eliberat 36 de duplicate dintre care 13 duplicate 
certificate naştere, 13 duplicate certificate căsătorie, 10 duplicate certificate deces. Pentru fiecare 
act  întocmit  s-au  operat  cuvenitele  menţiuni  pe  marginea  actului   şi  s-au  trimis  la  Consiliul 
Judeţean Prahova sau la Serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor.

Au fost întocmite situaţiile semestriale şi au fost trimise la Consiliul Judeţean Prahova.

STAREA DE SĂNĂTATE

Cetăţenii comunei Cornu benficiază de consultaţii şi tratamente din medicina primară prin 
intermediul celor 2 cabinete medicale individuale care funcţionează prin contracte de comodat în 
sediul dispensarului medical:

- Cabinet Dr. Barbu Ramona;
- Cabinet Dr. Voicu Mariana.
Deasemenea, comuna Cornu are un cabinet stomatologic care deserveşte comunitatea.
Autorităţile administraţiei publice locale sprijină activitatea acestor cabinete: în anul 2008 

s-au  finalizat,  cu  fonduri  de  la  bugetul  local,  lucrările  de  reparaţii  şi  zugrăveli  interioare, 
reabilitarea termică şi modernizarea acoperişului la clădirea dispensarului medical, care se află în 
patrimoniul public al comunei.

ACTIVITATEA CULTURALĂ
CĂMINUL CULTURAL:

Cultura este una din ramurile care au permis pătrunderea în toate sistemele politice din 
lume;  de asemenea tot  cultura  a  păstrat  coeziunea dintre  popoare,  între  naţionalităţi,  fiind  o 
activitate durabilă şi plăcută. O ramură importantă a culturii este şi activitatea folclorică, care la 
rândul ei este un modelator de talente un descoperitor al acestora, iar prin acţiunile sale reuşeşte 
să atragă în jurul artiştilor toate categoriile sociale dornice să savureze din frumuseţea cântecului 
şi a dansului popular. 

În anul  2007 au luat fiinţă  ansamblul  popular  Floare de Corn, cercul  de dans modern 
Simbol şi dans sportiv  Ritmic  şi un grup vocal ca urmare a încheierii unui contract de servicii 
culturale  cu  specialişti  în  domeniu.  Participarea  ansamblului  popular  la  diferite  festivaluri  şi 
manifestări folclorice, conferite de anumite aniversări, tinde să îl înscrie în rândul ansamblurilor cu 
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tradiţi. De la înfiinţarea lui şi până în prezent, acest ansamblu a partipat la mai multe festivaluri şi 
spectacole organizate în comuna Cornu sau în alte localităţi din ţară sau din străinătate.

Dintre acestea, amintim următoarele:
“ Zilele Orasului Plopeni “
“Săptămâna română”  - Murs-Erigne (Franţa)
“Sărbători de iarnă la Breaza”
“Ziua Internaţională a Femeii – Cornu
“Sărbătorirea zilei de 1 iunie” - Cornu
“Festivalul Prieteniei” – Cornu
“Festivalul national de Datini şi Obiceiuri de Iarna” – Cumpăna, Judeţul Constanţa
“Zilele oraşului” şi “Hora Prahoveană”-  Câmpina
“Ziua localităţii” Poaiana- Câmpina”
“Festivalul Caşcavelei” – Valea Doftanei

Dintre  cele  mai  importante  activităţi  şi  manifestări  culturale,  merită  a  fi  menţionate 
următoarele:
24.01.2008
UNIREA PRINCIPATELOR ROMANE – manifestare dedicata Marii Uniri, in cadrul careia au fost 
expuse materiale informative;   a fost organizat un concurs cu tema istorica 
24.01.2008
A fost infiintat  CERCUL DE ISTORIE, in cadrul Caminului Cultural.  Orice elev are dreptul de a 
deveni membru al cercului de istorie, temele abordate in cadrul cercului deschis perioada Evului 
Mediu pana in prezent, acoperind domenii diverse, unele traditionale, precum istoria sociala sau 
stiinte auxiliare, altele noi precum aspecte din viata religioasa, istoria artei si istoriografie.

Se abordeaza subiecte de istorie a romanilor, insa nu lipsesc nici preocuparile de istorie 
universala. In cadrul  intalnirilor,  membrii  cercului, isi  pot prezenta proiecte personale.  Aceasta 
activitate are menirea de a oferii elevilor, prilejul de a-si testa capacitatile de comunicare orala 
eficienta. Participarea in cadrul cercului este o activitate voluntara, deschisa elevilor si cadrelor 
didactice. Cercul are drept scop promovarea culturii prin istorie, si dorinta de a reuni sub acelasi 
insemn pe toti elevii pasionati de istorie.
06.03.2008
DE ZIUA TA, DRAGA MAMA! – spectacol dedicat Zilei Internationale a Femei.
Locul  desfasurarii:  Sala  de  spectacole  a  Caminului  Cultural,  unde  au  fost  invitati  locuitorii 
comunei, elevi, profesori, consilieri locali, primar, viceprimar, directorul Scolii Generale din Cornu 
de Jos. In programul spectacolului au evoluat membrii cercurilor de dans modern, dans sportiv, 
ansamblul de dansuri populare, grupul vocal, solisti locali de muzica usoara si muzica populara.
Tot pe scena Caminului Cultural au desfasurat un program artistic dedicat Zilei Internationale a 
Femei si copiii gradinitei din Cornu de Jos, care indrumati de doamnele educatoare au pregatit un 
montaj literar muzical.
19.03.2008
FRANCOFONIA  SI  DEZVOLTAREA  DURABILA  –  ACTIUNE  ASOCIATIVA  SI  ROLUL 
CETATEANULUI IN DEZVOLTAREA POLITICILOR PUBLICE.
Ca urmare a invitatiei  din partea reprezentantilor Aliantei  Franceze Ploiesti,  la simpozionul cu 
tema sus mentionata, am participat in Sala de reuniuni a Consiliului Judetean Prahova, alaturi de 
reprezentanti ai autoritatilor locale din comunele Calugareni, Cocorasti-Mislii, de reprezentanti ai 
Asociatiilor franco-romane din Prahova (Comarnic, Bertea, Busteni).
Deschiderea  oficiala  a  fost  facuta  de  d-na.  Steluta  Coculescu,  presedinta  Aliantei  Franceze 
Ploiesti.
In cadrul simpizionului a fost dezbatut conceptul de dezvoltare durabila, care poate fi definita prin 
unitatea mai multor coordonate (politica, culturala, legislativa, social-umana).
Spre finalul dezbaterii au luat cuvantul, reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe al Frantei, 
coordonatorul de proiecte CENTRAS, directorul executiv al Asociatiei de Prietenie “Ille et Vilaine”- 
Sibiu si directorul general “Apa Nova” Ploiesti.
27.03.2008
In cadrul Caminului Cultural a fost infiintat CERCUL DE SAH, sub indrumarea d-lui. antrenor de 
sah, Catalin Dobrin, membru al Asociatiei Sahiste Ploiesti.
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10.04.2008
S.O.S. TERRA – manifestare inchinata Zilei Mondiale a Pamantului.
Cu prilejul  acestei manifestari a fost organizat un concurs in cadrul caruia au fost mentionate 
conditiile de participare, acestea constand in alcatuirea unui eseu despre pamant, alcatuirea unui 
colaj (pamantul in viziunea copiilor) si strangerea de diverse materiale despre protejarea mediului.
Toate acestea au fost inchise in plicuri separate cu numele participantului si depuse la Caminul 
Cultural sau la Biblioteca comunala. Au fost depuse un numar de 12 plicuri iar dintre toate premiat 
cel mai interesant si mai creativ material.
20.04.2008
HRISTOS A INVIAT! – manifestare inchinata Sfintelor Sarbatori de Paste.
In cadrul acestei manifestari, membrii cercului de creatie au incondeiat oua, acestea fiind ulterior 
expuse in Biserica Sfanta Cuvioasa Parascheva din Cornu de Jos. Alaturi de ouale incondeiate 
au fost expuse felicitari, tot creatie a membrilor cercului sus mentionat.
La Biserica  Inaltarea  Domnului  din  Cornu de Sus,  a  fost  prezentat  un montaj  literar  muzical 
inchinat Sfintelor Sarbatori, tot cu acest prilej a fost editata, publicatia locala a Primariei comunei 
Cornu “ CORNU INFLORIT “.
30.05.2008
INALTAREA DOMNULUI – sarbatoare dedicata eroilor neamului.
Locul desfasurarii: Monumentul eroilor, Cornu de Jos.
01.06.2008
COPILARIA, ANOTIMP ETERN – spectacol,  concursuri,  expozitie de carte,  intreceri  sportive, 
desene pe asfalt. In aceeasi zi a fost organizat un 
TURNEU DE SAH PENTRU ELEVI, la care s-au putut inscrie  elevii care invata sau care au 
domiciliul  in comuna Cornu.  In urma acestui  turneu au fost  premiati  un numar de sase elevi. 
Clasamentul  turneului  a  avut  loc  sub  indrumarea  instructorului  de  sah  d-nul.Catalin  Dobrin, 
membru al Asociatiei Sahiste Ploiesti.
17.07.2008
CINE STIE, RASPUNDE! – concurs de cultura generala, desfasurat in cadrul Cercului de Istorie 
al Caminului Cultural, a avut loc o competitie intre membrii acestui cerc, o competitie avand la 
baza cateva teste de cultura generala din domenii diferite ( domeniile fiind alese de copii ).
24.08.2008
FESTIVALUL PRIETENIEI – ziua localitatii.
Duminica 24.08.2008, a avut loc Festivalul Prieteniei, sarbatoare dedicata zilei localitatii Cornu. 
Spectacolul care a inceput in jurul orelor 15:00, a fost deschis de ansamblul folcloric FLOARE DE 
CORN, iar membrii cercului de canto si grupul vocal au sustinut un program de cantece populare.
De asemenea pe scena au evoluat cele doua trupe de dans modern si dans sportiv, respectiv 
SIMBOL si RITMIC ale Caminului Cultural Cornu. Tot cu prilejul acestei sarbatori a fost compus si 
prezentat imnul comunei si editia de sarbatoare a publicatiei locale CORNU INFLORIT.
Mult asteptatii solisti de muzica populara si usoara si-au facut aparitia pe scena in jurul orei 18:00.
Organizarea acestei manifestari culturale a fost bine primita atat de locuitorii comunei cat si de toti 
cei veniti din afara localitatii, evenimentul a starnit interes tuturor iubitorilor de istorie,de cultura si 
de frumos.
5 – 09.05.2008
SAPTAMANA DE EXCELENTA PENTRU ELEVI

In  cadrul  Saptamani  de  Excelenta  pentru  Elevi,  organizatorii  (Primaria  Municipiului 
Ploiesti, Consiliul Local al Elevilor si Forumul Elevilor) impreuna cu partenerii (Primaria comunei 
Cornu, Caminul Cultural si Scoala Generala din Cornu de Jos), si-au desfasurat programul zilei 
de 07.05.2008 in sala de spectacole a Caminului Cultural.

Programul  a constat  intr-o dezbatere cu tema “PRO SI CONTRA GLOBALIZARE”,  un 
program artistic  (folclor)  program sustinut  de membrii  cercului  de dansuri  populare din cadrul 
caminului.  Participantii  (  22 elevi consilieri  CLT, 27 elevi consilieri  Forumul Copiilor si elevi ai 
Scolii Generale din Cornu ) au vizitat muzeele din localitate, serele de flori si scoala generala.
Elevii de la colegiile “I.L.Cragiale” si “Mihai Viteazul” au depus o coroana de flori la Monumentul 
Eroilor din centrul comunei, cu prilejul zilei de 09 mai, Ziua Independentei de Stat a Romaniei. La 
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aceasta actiune au fost  invitati  reprezentanti  ai  Primariei  Municipiului  Ploiesti,  reprezentanti  ai 
autoritatilor publice locale Cornu si cadrele didactice ale scolii generale din Cornu de Jos.
25.06.2008
PRIMAVARA EUROPEANA 2008
Editia din 2008 – Anul European al Dialogului Intercultural – a Primaverii Europene, are ca temă“ 
Apropierea Culturilor Prin Intermediul Dialogului “.
Intre 25 martie si 30 iunie, scolile din toate statele membre si tarile candidate sunt invitate sa 
organizeze  activitati  didactice,  dezbateri  cu  elevii,  profesorii  si  responsabilii  politici  privind 
probleme europene.  La baza actiuni  se afla participarea voluntara a scolilor ai  caror  elevi  au 
varsta cuprinsa intre 7 si 17 ani. Actiunea se adreseaza cu prioritate institutiilor de invatamant 
secundar.  Aceasta  actiune  a  fost  gazduita  de  sala  de  spectacole  a  Caminului  Cultural,  sub 
indrumarea  cadrelor  didactice  ale  scolii  generale  din  Cornu,  actiune  la  care  au  participat 
reprezentanti  ai  Departamentului  de  Integrare  Europeana  din  cadrul  Consiliului  Judetean 
Prahova.
25.09.2008
SA INVATAM DESPRE UNIUNEA EUROPEANA – in cadrul cercului de istorie au fost expuse 
materiale informative despre Uniunea Europeana, despre tarile membre ale Uniunii Europene, iar 
un numar de sase copii, membrii ai cercului de istorie au realizat cate un eseu intitulat UNIUNEA 
EUROPEANA IN VIZIUNEA ADOLESCENTULUI.
12.11.2008
INTRAREA TRIUMFALA A LUI MIHAI VITEAZUL, IN ALBA IULIA – concurs pe teme istorice.
In cadrul  cercului  de istorie,  un numar de 9 elevi  au participat  la concursul in  titulat:  ''  Mihai 
Viteazul  la  Alba  Iulia”.  Concursul  a  constat  in  alcatuirea  unui  eseu  despre  Mihai  Viteazul  si 
rezolvarea unui test de cultura generala: '' Mihai Viteazul in istoria romanilor”. 
Activitatea s-a desfasurat in cadrul Caminului cultural pe parcursul a doua ore, la finalul careia 
copii s-au bucurat de rezultatele obtinute si de premierea lor.
01.012.2008
CORNU DE IERI, CORNU DE AZI – manifestare dedicata Zilei Nationale a Romaniei si implinirea 
a 90 de ani de la Marea Unire.
Cu prilejul implinirii a 90 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia, si totodata Ziua Nationala a 
Romaniei, in data de 01.02. incepand cu orele 10:30, in cadrul Muzeului Satesc s-a desfasurat un 
program cultural  artistic,  program sustinut de copii  ce activeaza la diferite cercuri  artistice din 
cadrul Caminului cultural si Bibliotecii comunale. 
Manifestarea s-a incheiat cu depuneri de coroane din partea oficialitatilor comunei, la Monumentul 
Eroilor. 
14.12.02008.
FESTIVALUL  NATIONAL  DE  DATINI  SI  OBICEIURI  DE  IARNA  –  CUMPANA  JUDETUL 
CONSTANTA. Ansamblul folcloric al Caminului cultural, la invitatia Primariei si a Consiliului Local 
Cumpana, a participat in zilele de 13 si 14.12.2008, la FESTIVALUL NATIONAL DE DATINI SI 
OBICEIURI DE IARNA, ajuns la cea de-a VII-a editie festival ce si-a propus, sa puna in lumina 
traditia, cultura si folclorul romanesc. Sarbatorile de iarna la Cumpana sunt celebrate prin acest 
festival, printr-o parada a portului popular si o prezentare a datinilor si obiceiurilor de iarna de 
catre ansamblurile din toate zonele etno-folclorice din tara.

Colindatorii au fost primiti cu caldura si bucurie de administratia locala si de locuitori.
Ansamblul “Floare de Corn “, a prezentat un program etno folcloric de datini si obiceiuri de 

iarna specifice zonei noastre, in aplauzele spectatorilor care au creat o atmosfera minunata pe tot 
parcursul programului. 
24-29.12.2008
FESTIVITATI DEDICATE SARBATORILOR DE IARNA.
Toti  copii,  membrii  ai  cercurilor  de  canto,  dansuri  populare,  dansuri  moderne,  membrii  ai 
ansamblului  folcloric,  la  invitatia  mai  multor  institutii  de  pe  raza  localitatilor  Cornu,  Poiana 
Campina, Campina, au participat in perioada sarbatorilor de iarna cu un program de colinde si 
dansuri populare specifice zonei de provenienta.
DIN ADANCUL CUVANTULUI, SPRE LUMINA

14



Pe parcursul a cativa ani, incepand cu anul 2008, se desfasoara un acord de parteneriat 
sub genericul Din Adancul Cuvantului Spre Lumina. Partenerii acestui proiect sunt: Scoala nr. 
58  Petre  Ghelmez,  sector  2  Bucuresti,  Scoala  cu  clasele  I-VIII  Nicolae  Labis,  Malini,  jud. 
Suceava,  Scoala  Generala  Poiana  Marului,  judetul  Suceava,  Biblioteca  comunala,  Caminul 
Cultural si Scoala Generala din Cornu de Jos.

Proiectul,  in  ansamblu,  are  ca  menire  asigurarea  unui  standard  educational  care  sa 
permita elevilor orientarea rationala in viata si in societate. 

Proiectul  are  ca  scop  constientizarea  de  catre  elevi  a  tot  ceea  ce  inseamna valorile 
nationale,  valorificarea  resurselor  nationale,  prin  utilizarea  vorbirii  ingrijite,  comunicarea  utila, 
eficienta, in comuniune, tinand cont de medii sociale diferite. 

Pe  parcursul  primei  etape  a  proiectului,  elevii  coordonati  de  profesori  au  realizat 
numeroase activitati,  conform cu programul  calendarului.  Prima intalnire  a  avut  loc  la  Malini, 
judetul  Suceava,  la  aceasta  intalnire  participand  si  elevi  ai  Scolii  Generale  din  Cornu.  Pe 
parcursul  celor  doua  zile  s-au  desfasurat  numeroase  activitati,  s-a  vizitat  Casa  Memoriala  “ 
Nicolae Labis”, scoala din Malini, a fost organizata o excursie la Poiana Marului unde elevii din 
Malini  au  oferit  o  sezatoare  in  care  s-au  imbinat  cu  eleganta  frumusetea  portului,  graiul 
moldovenesc inaripat, melodiile specifice zonei.

       BIBLIOTECA COMUNALĂ 
    Cartea – a constituit de la apariţia ei un mediu optim de comunicare între oameni, o cale 
puternică de transmitere de la un timp la altul, de la o societate la alta, de la un popor la altul, a 
valorilor culturale, ştiinţifice, artistice, zămislite în fiecare colţ din lume. Cartea a fost, este şi va fi 
un liant ce creează, dezvoltă şi menţine multitudinea şi varietatea relaţiilor interumane, pe care se 
sprijină existenţa socială.
  Biblioteca Comunală Cornu a luat fiinţă în anul 1956 fiind o instituţie culturală de interes local, ce 
asigură  egalitatea  accesului  la  informaţii  şi  la  documentele  necesare  informării,  educaţiei 
permanente,  petrecerii  timpului  liber  şi  dezvoltării  personalităţii  utilizatorilor  fără  deosebire  de 
statut social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă sau etnică.
     Ca instituţie publică, ce face parte integrantă din sistemul informaţional naţional, Biblioteca 
Comunală Cornu îndeplineşte, corespunzător resurselor alocate şi cerinţelor comunităţii  locale, 
următoarele atribuţii:
   a).constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă şi conservă colecţii de cărţi, publicaţii seriale şi 
alte documente de bibliotecă pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, 
educaţie sau recreere;
  b) asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu, de consultare în sala de lectură, de 
documentare, de lectură şi educaţie permanentă, prin împrumut pentru adulţi şi copii;
 c) achiziţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloage şi alte instrumente 
de comunicare a colecţiilor, în sistem tradiţional şi informatizat, formează şi îndrumă utilizatorii în 
folosirea acestor surse de informare;
 d) facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii ori baze de 
date, prin împrumutul interbibliotecar;
 e) iniţiază, organizează sau colaborează la derularea unor proiecte,  programe şi activităţi  de 
diversificare,  modernizare  şi  informatizare  a  serviciilor  de  bibliotecă  (în  funcţie  de  alocaţiile 
bugetare), de valorificare a colecţiilor de documente şi a tradiţiilor culturale locale, judeţene şi 
naţionale, de animaţie culturală şi de educaţie permanentă;
  f)  efectuează  activităţi  de  igienizare  a  spaţiilor  de  bibliotecă  şi  de  asiguare  a  condiţiilor 
microclimatice de conservare a colecţiilor şi de protecţie a întregului patrimoniu; 
   g)  întreprinde  operaţiuni  de  avizare  a  restanţierilor,  de  recuperare  fizică  sau  valorică  a 
documentelor deteriorate sau pierdute de utilizatori în condiţiile legii;
   h) elimină periodic din colecţii documentele uzate morale sau fizic;
            În anul 2008, Biblioteca Comunală Cornu a organizat activităţi culturale cu cartea prin 
diverse forme de activitate, care să promoveze valorile culturii naţionale locale, expoziţii de carte, 
dezbateri, 
     Principalele programe şi proiecte ale bibliotecii noastre s-au desfăşurat având în vedere:

 Dezvoltarea colecţiilor de documente;
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 Îmbunătăţirea imaginii bibliotecii şi a relaţiei cu utilizatorii;
 Iniţierea informatizării;
 Aplicarea unui management eficient.

  În realizarea tuturor  obiectivelor propuse am avut un sprijin şi  o colaborare permanentă cu 
Primăria  şi  Consiliul  Local,  Direcţia  Judeţeană  pentru  Cultură,  Culte  şi  Patrimoniu  Cultural 
Prahova, Biblioteca Judeţeană “Nicolae Iorga”, precum şi cu instituţiile de cultură şi învăţământ 
din  localitate.  Pentru  satisfacerea  cerinţelor  de  lectură  şi  informare  a  utilizatorilor  s-a  urmărit 
achiziţionarea de publicaţii  noi din toate domeniile de activitate, ţinând seama de priorităţile şi 
conţinutul cărţilor, în aşa fel încât să corespundă obiectivelor stabilite în activitatea culturală, de 
educaţie  şi  formare  profesională.  S-au  acordat  informaţii  cu  tematică  diversă  solicitate  de 
utilizatorii bibliotecii pe teme de integrare europeană, istorie locală, sport, turism, etc.
    Venind în  sprijinul  utilizatorilor  noştri,  cartea  şi  biblioteca cu toate  funcţiile  ei,  au  fost  în 
permanenţă  popularizate  prin  diverse  forme  specifice  cum  sunt  materialele  publicitare  - 
“Biblioteca vă aşteaptă!”, “În atenţia cititorilor!”, fluturaşi conţinând principalele drepturi şi obligaţii 
ale  cititorilor,  programul  de  lucru  al  bibliotecii  (Pliantul  Bibliotecii  Cornu).  Deasemenea  s-au 
continuat  activităţile  de popularizare  a  fondului  de  carte  existent  în  bibliotecă,  a  informării  şi 
documentării utilizatorilor. Au fost organizate activităţi cu cartea pentru toate categoriile de cititori 
concretizate prin  prezentări  de  cărţi,  expoziţii  şi  vitrine -  “Noutăţi  în  Bibliotecă”-  sau tematice 
ţinând seama de anumite evenimente, evocări, etc. 
     În cadrul  Bibliotecii  Comunale Cornu, activităţiile de mediatizare a cărţii   şi  serviciilor  de 
bibliotecă au fost permanente, alcătuind un sistem a cărui finalitate constituie definirea  bibliotecii 
ca instituţie de utilitate publică.
    În anul 2008 au fost organizate conform Programului anual de activitate, manifestări culturale 
prilejuite de evenimente istorice şi literare, aniversări şi comemorări, materializate în expoziţii de 
carte, lansări, prezentări, dezbateri, spectacole, programe cultural- artistice, etc. 
   În cadrul acţiunii „Prietenii Cărţii”, prin amabilitatea doamnei Anescu Monica la începutul anului 
2008 au fost  premiaţi  cei  mai fideli  cititori  ai bibliotecii  noastre cu premii  constând în cărţi  de 
literatură română, dicţionare, atlase pentru copii, etc. Cu aproape 300 de cărţi citite în anul 2007 a 
fost premiat, domnul Stănescu Constantin în vârstă de 72 de ani, precum şi domnul Alexe Traian 
în vârstă de 77 de ani, cei mai vârstnici cititori ai bibliotecii, dar şi elevi şi tineri cititori fideli ai 
instituţiei noastre.
   Dintre manifestările organizate de bibliotecă amintim:
   15 Ianuarie – Creatorul limbajului liric Mihai Eminescu- 158 ani de la naştere

 Concurs cu premii pe teme din viaţa şi opera lui Mihai Eminescu
 Expoziţie de carte

 Au participat elevii claselor a IV-aA şi a IV-aB.
 24 Ianuarie – Ziua Unirii
Expoziţie de carte şi Program literar – muzical
                   Lectură – dramatizare după:

 Cuza Vodă şi Sultanul de Dumitru Almaş
 Moş Ion Roată şi Unirea de Ion Creangă

 31 Ianuarie – Creatorul limbajului dramatic Ion Luca Caragiale – 156 ani de la naştere
        Prezentarea unor momente şi schiţe din opera scriitorului.
        Participanţi -  membrii cercului de teatru din cadrul bibliotecii.
01 Martie – Concursul: “Biblioteca cel mai frumos mărţişor al comunei”
  Din program: Prezentare – istoria mărţişorului;

 vizionarea pe calculator a unor imagini cu tema - “1 Martie – Mărţişor;”
 concurs de poezie;
 înmânarea premiilor şi a diplomelor.

   08 martie –  Prezentarea montajului literar-muzical “De ziua ta, dragă mamă”.
  31 martie -  “Nichita Stănescu-un poet pentru eternitate”.
                 75 de ani de la naşterea marelui poet
                 Recital de poezie. Expoziţie de carte.
  10 Aprilie - “S.O.S. Terra” - acţiune închinată Zilei Mondiale a Pământului.  Prezentarea scenetei 
: “Prietenii Naturii”. Expoziţie de carte.
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 27 Aprilie - “Hristos a Înviat!” - Acţiune desfăşurată în cadrul Bisericii cu  hramul “Înălţarea 
Domnului” din Cornu de Sus.

 participanţi: elevi, părinţi, consilieri locali, cetăţeni ai comunei.
09 Mai – Ziua Europei.  Dezbatere la care au participat elevii claselor a VI-a şi a VII-a.

 Invitaţi: profesori, elevi, consilieri locali.
01 Iunie  - Ziua Internaţională a Copilului.  Desene pe asfalt, concursuri, recitări.

   Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul Căminului Cultural şi Bibliotecii Comunale.  
05 Iunie – Ziua Mondială a Mediului.  Prezentarea montajului literar-artistic: “Vrem o lume mai 
curată” de către membrii cercului de teatru din cadrul bibliotecii.   
29 iulie – Ziua Imnului Naţional.  Recital de poezie, Expoziţie de carte.    
      Participanţi: Elevii claselor a V-a şi a VI-a.
15 august – Manifestare închinată zilei de Sfânta Maria.  Recital de cântece şi poezii în cadrul 
Bisericii cu hramul “Înălţarea Domnului” din Cornu de Sus.
25 august – Expoziţie de fotografii: “Murs-Erigne – Cornu”.  
               Murs – Erigne (Franţa) localitate înfrăţită cu localitatea noastră din anul 1995.
15 – 20 Septembrie - “Cartea şcolarului”. Expoziţie de carte din bibliografia şcolară.
21-24 Octombrie – Zilele Bibliotecii.  Expoziţii, Prezentări, Dezbateri, Recitări, Concursuri.
01  Decembrie  –  Ziua  Naţională  a  României;   90  de  ani  de  la  Marea  Unire.   Prezentarea 
montajului: “Noi suntem români!”,   Recitări. Program artistic.
        Invitaţi: Autorităţile locale, cadre didactice, veterani de război, elevi, consilieri locali, cetăţeni 
ai comunei.
13 Decembrie – Participarea membrilor  cercului  de teatru din cadrul  bibliotecii  la  simpozionul 
naţional: “Românii păstrători de tradiţii, credinţă şi adevăr” ce s-a desfăşurat la Catedrala Eroilor 
“Înălţarea Domnului” din Ploieşti.
17- 23 Decembrie – Colinde şi obiceiuri de Crăciun.   Prezentarea de colinde şi obiceiuri în cadrul 
mai multor institutii din localitatea noastră şi din împrejurimi.
25 decmbrie – prezentarea scenetei “Cei trei magi şi Irod” în cadrul Bisericii cu hramul “Înălţarea 
Domnului” Cornu de Sus.
26  Decembrie  -   prezentarea  scenetei  “Cei  trei  magi  şi  Irod”  în  cadrul  Bisericii  cu  hramul 
“Cuvioasa Paraschiva” Cornu de Jos.
Fondul de carte:
     La 31 decembrie 2008 colecţiile Bibliotecii Comunale Cornu se prezintă astfel:

 fond de carte: 17236
 valoarea fondului de carte:349690.24 lei

  Pe parcursul anului 2008 Biblioteca Comunală Cornu a achiziţionat documente, publicaţii după 
cum urmează:

 din bugetul local:
        * volume: 115
        * valoare: 999.02 lei

 donaţii: 
        * volume: 457
        * valoare: 3012.25 lei

  
De acest tezaur de învăţătură, cunoaştere şi înţelepciune au beneficiat prin împrumut la 

domiciliu, sală de lectură sau informare directă la bibliotecă un număr de 846 utilizatori, care au 
împrumutat sau consultat cărţi din toate domeniile de activitate.
 În  urma  activităţilor  organizate  pe   parcursul  anului  2008  biblioteca  noastră  a  fost  
evidenţiată în cadrul şedinţei din data de  21 decembrie 2008 ce a avut loc la Biblioteca  
Judeţeană „Nicolae Iorga”, alături de bibliotecile din Şirna şi Valea Călugărească.

CAPITOLUL III

MEDIU. AMENAJAREA TERITORIULUI.
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Atunci când vorbim despre mediu, ne referim la asigurarea unor condiţii de trai lipsite de 
poluare.  Mediul  înseamnă curăţenie,  aer  curat,  ambient  plăcut  şi  sănătos pentru  tot  ceea ce 
înseamnă viaţă pe pământ.

Dacă timp de cca .50 de ani aceste deziderate au fost doar slogane, după anul 1990 şi cu 
predilecţie  în  anii  preaderării  României  la  Uniunea Europeană,  mediul  a  căpătat  o  conotaţie 
administrativă şi  chiar  politică,  ocupând un loc  important  în viaţa  noastră de zi  cu zi.  Mediul 
înseamnă  natură,  cu  tot  ceea  ce  înseamnă  spaţiul  înconjurător,  în  care  trăiesc  fiinţe  într-o 
perfectă armonie. Factorii importanţi în păstrarea condiţiilor de mediu, societatea, lumea în care 
trăim, au un rol deosebit mai ales că factorii naturali se distrug prin lipsa de preocupare privind 
păstrarea acestora. 

Legislaţia în vigoare privind protecţia mediului cuprinde regulile ce trebuiesc îndeplinite 
privind  convieţuirea  într-un  spaţiu  European  şi  se  referă  la  metode  privind  valorificarea  şi 
eliminarea deşeurilor,  la  factorii  de risc,  la ecosisteme naturale,  la exploatarea şi  amenajarea 
corespunzătoare a vegetaţiei, la producţia anumitor elemente de bază necesare întreţinerii vieţii.

În anul 2008 au fost luate o serie de măsuri în scopul atingerii criteriilor de exigenţă cerute 
de actele normative în domeniul protecţiei mediului.

Au fost efectuate în tot cursul anului controale privind depozitarea deşeurilor menajere în 
locuri nepermise, deversări de ape menajere din fose septice, amplasarea foselor septice şi a 
coteţelor de animale/păsări  faţă de locuinţele populaţiei.  Au fost  întocmite procese-verbale de 
constatare şi referate privind condiţiile igienico-sanitare.

Responsabilitatea  autorităţilor  locale  este  foarte  mare  iar  relaţia  cu  cetăţenii  în  acest 
domeniu este delicată. Atât inspectorul de mediu cât şi personalul poliţiei comunitare trebuie să 
ducă o muncă de convingere cu cetăţenii  din localitate,  de la mic la mare,  să supravegheze 
îndeaproape  modul  de  depunere  a  deşeurilor,  să  preîntâmpine  formarea  de  depuneri 
întâmplătoare – toate aceste trebuind să se facă cu personal puţin pe suprafeţe întinse territorial.

Garda de mediu,  o instituţie  deosebit  de importantă  în  respectarea regulamentelor  de 
mediu, are o activitate deosebit de pregnantă mai ales în atenţionarea şi aplicarea de amenzi 
autorităţilor locale, şi nu asupra celor care încalcă legea (personae fizice sau juridice).

În comuna noastră se colectează gunoaiele menajere prin intermediul firmei specializate 
SC Floricon Salub SRL Câmpina, care îşi  aduce contribuţia  la protecţia mediului  înconjurător 
printr-un prestarea de servicii corespunzătoare. Sigur că ne confruntăm cu ceea ce se confruntă 
întreaga ţară, prin lipsa respectării regulamentului de colectare selectivă a deşeurilor(hârtie, sticlă, 
plastic, biodegradabile) dar sperăm că în anul 2009 vom demara acţiuni în acest sens, în funcţie 
veniturile bugetului local.

În  luna  noiembrie  2008  s-a  organizat,  în  parteneriat  cu  operatorul  de  salubrizare  din 
localitatea  noastră  o  campanie  pentru  colectarea  deşeurilor  de  echipamente  electrice  şi 
electronice sub denumirea Marea debarasare. 

Spaţii verzi:
Având  la  bază   Ordonanţa  de  urgenţă  nr.  59/2007  şi  ordinul  Ministerului  mediului  şi 

dezvoltării durabile  nr.1166/2007 modificată prin Ordinul 1912/06.12.2007 prin care se instituie 
Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, a 
fost elaborat şi depus spre finanţare proiectul intitulat “Amenajare spaţii verzi şi înfiinţare locuri de 
joacă pentru copii în comuna Cornu, judeţul Prahova”, care a a fost aprobat, Ministerul mediului şi 
dezvoltării durabile alocând comunei Cornu 1.000.000 lei pentru realizare.

În conformitate cu studiile  facute anterior  ,respectiv   Master-planul  de sistematizare al 
spatiilor verzi din localitatea Cornu  , unui locuitor din localitate îi revine o suprafaţă de 2,04 mp de 
spaţiu verde amenajat,  iar dupa realizarea proiectului va creste cu 1.66 mp pe cap de locuitor 
obtinandu-se astfel o suprafata de 3.7 mp spatiu verde amenajat pe cap de locuitor. 

Suprafata pe care se realizeaza proiectul este de 1,85 ha.
În parc se vor construi doua fântâni  arteziene alcătuind un ansamblu peisagistic artezian.
 Ca  in  majoritatea  amenajarilor  peisagistice   sunt  nelipsite   bancile  de  parc.  Sunt 

prevăzute doua tipuri  de banci: banci din lemn cu spatar şi banci banchete , cu postament din 
piatra si blaturi de lemn. Un alt element de mobilier urban il vor reprezenta cosurile de gunoi 
Pentru zona amenajata conform normelor in vigoare sunt necesare aproximativ 40 de bucati.
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Spatiul verde amenajat prin proiect se cere a fi un spatiu cu functie recreativa. In spatiul 
propus spre amenajre vor fi organizate doua locuri de joaca pentru copii care au intre 3 si 13 ani. 
Amenajarea acestora implica  dotarea cu obiecte si instalatii specifice. Pentru dotarea acestora s-
au ales  echipamente de agrement ce respecta  cerintele normative. In cadrul spatiului de joaca 
amenajat s-au prevazut si banci de odihnă pentru adultii ce insotesc copiii la locul de joaca.

Unul din locurile de joaca va fi amenajat in partea de sud-est al parcului si va avea o 
suprafata de aproximativ 370 mp. Al doilea loc de joaca va fi amenajat in spatele casei de cultura 
pe o suprafata de 375 mp. Echipamentele de joaca vor cuprinde leagane, topogne, constructii 
pentru catarat etc. Toate aceste dotari vor avea o finisare buna, culori atractive, vor fi rezistente la 
folosire si la intemperii.

Prin proiect se propune o cantitate de 729 bucati  material saditor , din care arbori 81 de 
puieti, conifere    296  puieti , arbusti  314  puieti , flori perene   pe o suprafata aproximativa de 
400 mp si  gazon pe o suprafata aproximativa de 9300 mp.  

Infrastructura de mediu
Cea  mai  mare  problemă  locală  în  comuna  Cornu  este  cea  privitoare  la  sistemul  de 

preluare  a  apelor  uzate.  In  prezent,  in  zona  centrala  a  comunei  Cornu  exista  o  retea  de 
canalizare in sistem divizor, Dn200 – 300 mm in lungime de circa 6,5 km (cca 20%). In aceasta 
retea sunt preluate apele uzate menajere provenite din: str. Carol I (portiunea de la Valea Rea la 
Balita), B-dul. Eroilor, str. Mihai Eminescu, str. Liliacului, str. Bucurestii Noi, str. Ing. Ion Nistorica 
(partial), str. Prof. Cristea Stanescu, str. Murs-Erigne (partial) si str. Aleea Plopilor. Evacuarea 
apelor uzate se face in statia de epurare existenta, de unde aceste ape sunt descarcate in paraul 
Balita.  Statia  de  epurare  existenta  este  compusa  dintr-un  decantor  Imhoff  aflat  intr-o  stare 
avansata de uzura fizica si morala.  Apele uzate de la consumatorii din alte zone in afara celor 
enumerate mai sus, se evacueaza in fose septice vidanjabile. Un numar din ce în ce mai mare de 
consumatori, evacueaza apele uzate la nivelul terenului. Necesitatea si oportunitatea investitiei de 
„extindere si imbunatatire retea de apa uzata si statie de epurare” este fundamentata pe o serie 
de considerente puse in evidenta, pe de o parte de lipsa unui sistem de canalizare centralizat, 
precum si de exploatarea retelelor de canalizare din comuna Cornu, ca urmare a faptului  ca, 
sistemul existent este foarte vechi si acopera doar o zona destul restransa din localitate, cca 15%. 
Disfuncţionalităţi:

 Staţia  de  epurare  este  depăşită,  nu  dispune  decât  de  treapta  de  epurare  mecanică. 
Procesul de epurare se desfăşoară cu viteză sporită faţă de normal, datorită faptului că 
debitul de ape uzate este mai mare decât cel pentru care a fost proiectată staţia;

 Inexistenţa canalizării menajere şi pluviale în zona Cornu de Sus şi pe o treime din zona 
satului Cornu de Jos.

Urmare a acestor disfunctionalitati generate de situatia actuala a sistemului de canalizare existent 
au aparut o serie de probleme de mediu, respectiv :

 Poluarea solului în zonele fără racordare la canalizarea menajeră;
 Evacuarea apelor uzate industriale şi  menajere în râul  Prahova, cu încărcare,  datorită 

staţiei de epurare depăşite;
Pe  baza  celor  descrise  mai  sus  şi  a  legislaţiei  în  domeniul  protecţiei  mediului,  se  impune 
necesitatea realizării reţelelor de canalizare menajeră şi a staţiilor pentru epurarea apelor uzate 
menajere, în toate localităţile ţării. Inexistenţa unui sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate 
implică apariţia evacuărilor necontrolate de ape uzate, cu diverse încărcături de poluanţi, care 
afectează atât sănătatea populaţiei cât şi calitatea factorilor de mediu, generează poluare, ducând 
la degradarea factorilor de mediu. Totodată, prin aderarea la Uniunea Europeană, România are 
de îndeplinit o serie de obiective privind calitatea apelor, fiind imperios necesar să reducă tendinţa 
de  poluare  a  apelor  –  cerintă  expresă  a  Directivei  cadru  privind  apa  şi  a  altor  directive  din 
domeniul protecţiei calitaţii apei. Planul de acţiune la nivel national privind colectarea, epurarea şi 
evacuarea apelor  uzate prevede realizarea reţelelor  de canalizare până în 2022 pentru toate 
aglomerările între 2.000 si 15.000 locuitori. În acest context, în anul 2008 a fost elaborat proiectul 
integrat  cu  titulul  „Extindere  si  imbunatatire  retea  de  apa  uzata  si  statie  de  epurare  –  
Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local – Reabilitare retea de alimentare cu apa si lucrari  
conexe pe strada Mihai Viteazu – Dotarea asezamintelor culturale din comuna Cornu in scopul 
conservarii  specificului  si  traditiilor  locale  – in  comuna CORNU, judetul  PRAHOVA ”,  a  cărui 
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componentă prioritară este cea de îmbunătăţire reţea de apă uzată şi staţie de epurare.  Pentru 
aceasta etapa este necesara colectarea apelor uzate din localitatea  Cornu de Sus (str. Sinoiu, 
str. Independentei, Str. Morii, Str. Mihai Viteazul (DC1), Aleea Constructorului, Aleea Scolii, Aleea 
Gorunului si Str. Gorunului, Str. Grindului, Aleea Grindului,) cu ajutorul a doua statii de pompare 
si  descarcarea  gravitationala  a  apelor  uzate  intr-o  statie  de epurare  amplasata  in  localitatea 
Cornu de Jos,  prin colectoarele amplasate pe strazile  Carol  I,  Strada Murelor (str.Groapelor), 
Aleea Democratiei,  Aleea Cornilor,  Aleea Epurarii,  Aleea Merilor  si  Strada Sinaii  din  aceeasi 
localitate.  Pentru protejarea resurselor de apa din zona, este prevăzut a se executa o statie de 
epurare va fi prevazuta cu un grad ridicat de automatizare care sa conduca la un numar mic de 
persoane pentru  exploatare.  In  zonele in  care nu se poate asigura curgerea gravitationala a 
retelei de canalizare vor fi necesare  statii de pompare pentru ape uzate. 
         Acest proiect integrat include şi reabilitarea reţelei de alimentare cu apă pe str. Mihai 
Viteazu, pe o lungime de 877 m.l. ., precum şi reabilitarea str, Mihai Viteazul pe o lungime de 
1016 m.l.

URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Atruibuţii  specifice  ale  compartimentului  de  urbanism  şi  amenajarea  teritoriului  se 
structurează succint în trei categorii esenţiale:

1.Emiterea de certificate de urbanism şi autorizaţii de construire.
2.Coordonarea activităţilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.
3.Disciplina în urbanism şi amenajarea teritoriului.

1.Emiterea de certificate de urbanism. Solicitările  venite din partea celor interesaţi  au cuprins 
toată paleta de activităţi ce se pot desfăşura în conformitate cu Legea 59/1991, şi anume:
- Locuinţe unifamiliale noi sau extinderi                                             96 buc.
- Extinderi şi/sau branşamente privind utilităţile publice edilitare       31 buc.
- Dezmembrări şi/sau alipiri de terenuri                                             25 buc.
- Înstrăinări de terenuri                                                                         6 buc.
- Întocmire documentaţii SF, PUD, PUZ                                              2 buc.
- Desfiinţări de construcţii                                                                    6 buc.
- Unităţi social-culturale                                                                       3 buc.  
- Unităţi noi sau extinderi pentru unităţi comerciale sau industriale     3 buc.
- Anexe gospodăreşti                                                                           5 buc.   
-  Modernizări de căi de comunicaţii (drumuri)                                     6 buc.       
- Informative                                                                                       16.buc.
  În total au fost emise un număr de 199 de certificate de urbanism.
  Emiterea  de autorizaţii  de  construire, pentru  obiective  de investiţie  necesită  depunerea de 
anumite  acte  şi  avize  stabilite  prin  certificatul  de  urbanism.  În  anul  2008  au  fost  eliberate 
autorizaţii de construire/desfiinţare după cum urmează:
- Locuinţe unifamiliale, case de vacanţă şi extinderi                         76 buc.
- Unităţi social-culturale                                                                       2 buc.
- Demolări                                                                                            7 buc.
- Altele                                                                                                 3 buc.
În total au fost emise un număr de 88 de autorizaţii.

2.Coordonarea activităţilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, se defăşoară în cadrul 
primăriei  prin  corelarea  documentaţiilor  de  urbanism  elaborate  şi  avizate  de  specialişti  în 
domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului. 

În  acest  sens  se  urmăreşte  îndeplinirea  cu  succes  a  strategiilor  şi  a  planurilor  de 
dezvoltare, urmărindu-se în special intercorelarea direcţiilor majore de circulaţie între teritoriile 
învecinate şi teritoriul administrativ al comunei, cât şi respectarea indicatorilor urbanistici teritoriali 
şi a zonificărilor funcţionale prevăzut în Planul de Urbanism General al localităţii şi Regulamentul 
local de Urbanism.

3.Disciplina  în  urbanism  şi  amenajarea  teritoriului.  În  tot  cursul  anului  s-a  verificat 
existenţa autorizaţiei de construire pentru obiectivele de investiţii şi pentru construcţiile de orice fel 
pe raza administrativ-teritorială. 
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S-a dispus reglementarea situaţiilor  faptice, în funcţie de natura abaterilor descoperite, 
pentru  intrarea  în  legalitate.  În  cazurile  în  care  s-a  descoperit  o  abatere  de  la  legislaţia  în 
domeniul  construcţiilor,  s-a  aplicat  amenda contravenţională,  paşii  de urmat  fiind :  intrarea în 
lşegalitate prin întocmirea documentaţiilor aferente, sau desfiinţarea construcţiilor executate fără 
autorizaţie  de  construire.  În  anul  2008 s-au  întocmit  21  de  procese-verbale  de  constatare  a 
contravenţiilor la regimul construcţiilor.

CAPITOLUL IV.

1.SERVICIULUI  PUBLIC  DE  GOSPODĂRIE  COMUNALĂ
Misiune :

Serviciul public de gospodărie comunală al comunei Cornu funcţionează în baza H.C.L. 
nr.  23/26.09.1995  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  prin  H.C.L.  nr.28/26.11.2002,  ca 
serviciu public de interes local, având ca obiecte de activitate următoarele :
- activitatea  de  distribuţie  a  apei  potabile  la  gospodăriile  populaţiei,  unităţi  publice  şi 

societăţi comerciale ; activitatea de canalizare.
- activitatea de producere şi livrare a energiei termice ;
- activitatea de întreţinere şi reparaţii drumuri comunale ; activitatea de transport auto ;
- activitatea de proiectare şi execuţie branşamente şi instalaţii de apă şi canalizare ;
- comercializarea şi montarea contoarelor de apă.
Aria de operare :

Comuna Cornu cu cele două sate componente : Cornu de Jos şi Cornu de Sus.
Capacităţi :

● Apa potabilă
Volumul de apă preluat de catre S.G.C.L. în anul 2007 de la furnizorul E.S.Z. Prahova  se 

ridică la 186.473mc.
Pe reţeaua de distribuţie din oţel având o vechime de peste 20 ani avariile au fost relativ 

dese necesitând intervenţii ale echipei de întreţinere şi reparaţii. Rapiditatea realizării intervenţiilor 
la  conductele  de  apă  este  impedicată  de  multe  ori  de  faptul  că  majoritatea  strazilor  fiind 
modernizate este necesara mai întâi desfacerea covorului asfaltic. 

Abonaţi : 1904 din care : - 1833 abonaţi casnici ;
 - 71 agenţi economici .

Pe parcursul anului 2008 numărul abonaţilor a crescut cu 62 fata de 2007. 
Preţuri şi tarife :
1,70 lei/mc apă potabilă furnizată
Activitatea de facturare a costat în emiterea unui numar de 16.856 facturi de apa-canal, în 

valoare de 408.179lei pentru abonaţii casnici şi persoane juridice.
● Canalizarea
Pe parcursul  anului  2008 s-a mărit  cu 7 numarul  abonaţilor  la  serviciul  de canalizare. 

Pentru toţi cei 7 abonaţi, la cererea acestora, s-au întocmit proiecte de execuţie şi s-a acordat 
asistenţă tehnică. 

Preţuri şi tarife :
0,14lei/mc canalizare apă menajeră
● Producerea şi furnizarea energiei termice
S.G.C.L.  produce şi  livrează energie  termică  pentru  un numar de 6 abonaţi  persoane 

juridice.  Pe  parcursul  anului  2008  s-a  produs  o  cantitate  de  109,81Gcal  consumându-se 
15.052mc gaze naturale. 

În anul 2008 pentru activitatea de furnizare a energiei termice au fost emise 35 de facturi 
în valoare totala de 26.105lei.

● Transport
Activitatea  de  transport  s-a  desfaşurat  cu  autobasculanta  Saviem  din  dotare.  S-au 

executat  un numar de 217 de curse însumand 5958km. Veniturile realizate din activitatea de 
transport s-au ridicat la 21.844lei.
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● Prestări servicii
Au fost executate un număr de 20 de lucrări de prestări servicii pentru clienţi persoane 

juridice şi fizice. Valoarea totală a prestărilor servicii pe anul 2008 s-a ridicat la 9.494lei.
De asemenea au fost achiziţionate un numar de 60 de contoare de apă care au fost puse 

la dispoziţia abonaţilor la preţuri mai mici decât ale altor comercianţi din zonă. Au fost vândute şi 
montate un numar de 57 de contoare. 

● Eliberarea avizelor de amplasament
În anul 2008 au fost eliberate un numar de 94 de avize pentru documentaţiile necesare 

pentru obţinerea autorizaţiilor de construire.
● Alte activitati desfăşurate
Pe parcursul anului 2008 au fost desfăşurate unele activităţi constând in :

- participarea în comisia de licitaţii pentru achiziţii publice ;
- verificarea concordanţei între situaţiile de plată prezentate spre decontare de executanţii 

unor lucrări cu situaţia de pe teren ;
- participarea în comisiile de receţii la terminarea lucrărilor şi recepţii finale ;
- sarcini pe linie de protecţie civilă, situaţii de urgenţă, calamităţi şi dezastre pe perioada 

ianuarie-septembrie ;
- efectuarea instructajelor lunare de protecţia muncii şi situaţii de urgenţă.

●  Activitatea financiar-contabilă  S-a desfăşurat cu respectarea codului fiscal, a Legii 
contabilităţii nr.82/1991 şi a celolalte legi în vigoare.

Lunar s-au întocmit şi s-au transmis la termen (pe suport de hârtie şi pe suport magnetic) 
declaraţii ce fac obiectul salariilor şi a altor drepturi salariale.
Situaţia autorizaţiilor necesare funcţionării serviciului :
- Autorizaţie sanitară de funcţionare nr. 6604/01.11.2004 emisă de D.S.P. Prahova ;
- Autorizaţie de gospodărirea apelor nr.32/04.03.2008 ;
- Autorizaţii  de  mediu  nr.PH-606/21.11.2007  şi  nr.PH-464/18.09.2006  viză  anuală  PV 

nr.141/101.10.2007 ;
- Aviz pentru exercitarea activitaţii de montare de mijloace de măsurare nr.PH-07-023-06 emis 

de B.R.M.L. – Direcţia regionala Ploieşti  pentru montarea contoarelor de apă, reevaluat şi 
prelungit pe 23.03.2007 ;

- contact servicii medicina muncii ;
- licenţa de operare clasa a III-a .

Pentru  toate  autorizaţiile,  avizele  şi  procedurile  de  vize  anuale  au  fost  întocmite 
documentaţiile necesare.
Realizări din activitatea specifică :

- execuţie branşamente apă – 62 buc. ;
- execuţie branşamente canal – 7 buc. ;
- proiecte apa, canal – 69buc. ;
- avize eliberate – 94 buc;
- reparaţii -114 ;

Realizări din alte activităţi :
- furnizare energie termică ;
- servicii de transport ;
- prestări servicii (reparaţii, execuţii diverse lucrări) – 20 lucrări ; 

Veniturile serviciului pe activităti :
- apă – canal      =  408.179lei ;
- branşamente     =    41.708lei ;
- taxe şi avize     =    18.348lei ;
- energie termică =   26.105lei ;
- transport             =    21.844lei ;
- prestări servicii =     9.494lei.

Obiective propuse pentru anul 2009 :
- menţinerea alimentării cu apa potabilă a tuturor abonaţilor, în regim continuu (24 ore/24 ore), 

la nivelul de calitate corespunzător standardelor europene şi preţuri accesibile ;
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- colectarea apelor uzate prin reţeaua de canalizare şi epurarea acestora ;
- desfăsurarea activităţilor de proiectare şi avizare ;
- preluarea şi monitorizarea disfuncţionalităţilor  apărute în reţeaua de distribuţie a apei şi în 

reţeaua de colectare a apelor uzate ;
- monitorizarea calitaţii apei potabile prin 67 prelevări şi determinarea a 9 indicatori ;
- încadrarea în consumurile proiectate de energie electrică ;
- reducerea pierderilor prin soluţionarea promptă a avariilor semnalate ;
- monitorizarea calitaţii apelor evacuate în canalizare şi epurate printr-un numar de 12 prelevări 

şi determinarea a 13 parametrii.
- menţinerea în stare optimă de funcţionare a instalaţiilor de pompare .

2.SERVICIUL POLIŢIA COMUNITARĂ

Conform Hotararii  Consiliului  Local  Cornu nr.  28 din 02.06.5006,  incepand cu data de 
01.08.2007 a luat fiinta Serviciul Politie Comunitara, avand la baza Legea nr. 371 din 2004 si 
Hotararea  de  Guvern  nr.  2295  din  2004.  Serviciul  Politie  Comunitara  este  o  structura 
administrativa,  organizat  in  subordinea  primarului,  care  pune  in  aplicare  legislatia  data  in 
competenta si dispozitiile legale ale primarului, strict orientate catre comunitatea locala. 

Prioritatea si in acelasi timp principala problema a serviciului a fost ocuparea functiilor din 
organigrama. Incadrarea cu personal s-a facut esalonat astfel ca pana la data de 01.09.2007 s-au 
ocupat 3 functii din 8 prevazute. 

Pentru  buna  desfasurare  a  activitatilor  s-au  achizitionat  echipamentele  de  serviciu  si 
mijloacele de autoaparare si mobilizare.

 Pregatirea personalului s-a efectuat zilnic la intrarea in serviciu.
In  perioada anului  2008 activitatea  serviciului  Politie  Comunitara  s-a  concretizat  intr-o 

serie de actiuni, astfel:
- a raspuns unui nr. de 14 sesizari referitoare la tulburarea linistii si ordinii publice sesizari 

care s-au rezolvat la fata locului;
- a patrulat zilnic, la diferite ore, in zone de la periferia localitatii şi de-a lungul cursurilor de 

apa, pentru a preveni si combate fenomenul de depozitare a deşeurilor menajere şi de construcţii.
Acest fenomen este greu de stăpânit ţinând cont de minimul de personal angajat şi de 

multitudinea locurilor de acest gen.
-  in  cooperare  cu  Politia  comunei  Cornu  a  asigurat  linistea  si  ordinea  publica  la 

Festivalurile organizate in comuna, pe perioada  alegerilor locale si parlamentare, la meciurile de 
fotbal sustinute pe teren propriu de echipa comunei.

- conform H.C.L. nr. 54 din 2007, privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea 
evidenta si radierea vehiculelor de pe raza comunei Cornu care nu se supun inmatricularii,  a 
inregistrat un nr. de 39 scutere, 3 tractoare, 1 miniATV si 18 carute.

- in cooperare cu firma S.C. DOGS PROJECT S.R.L. a strans si dus la adapostul de la 
Telega un nr. de 65 caini comunitari.

-  pe  timp  de  iarna,  la  solicitare,  a  insotit  firma  FLORICON pe  strazile  principale  din 
comuna pentru a le degaja de zapada si a imprastia material antiderapant.

- a asigurat paza obiectivelor si bunurilor publice.
- a asigurat fluidizarea traficului rutier cu ocazia asfaltarii strazilor din comuna.
- a atentionat periodic soferii care au parcat neregulamentar pe trotuar.
- a insotit reprezentantii Primariei la diverse actiuni( anchete sociale, trezorerie, obtineri de 

avize pentru urbanism).
- a distribuit cetatenilor instiintari cu privire la obligatiile ce le revin pentru a face si a pastra 

curatenia in fata gospodariilor si a urmarit modul in care s-au achitat acestia de sarcini.
Personalul Politiei Comunitare a raspuns cu promptitudine in desfasurarea unor activitati 

cum ar fi :
- repararea unui nr.de 49 banci in parc.
- montarea a 25 de semne de circulatie.
- a participat la distribuirea europubelelor cetatenilor cu contract de salubrizare.
- a scos parchetul din 3 sali de clasa de la scoala din Cornu de Sus , l-a incarcat, sortat si 

stocat la Caminul Cultural.
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- a ajutat la decolmatarea platformei din curtea scolii din Cornu de Jos, pentru a se turna 
asfalt.

- a participat la incarcarea- descarcarea tiglei scolii din Cornu de Sus cu ocazia reparatiei 
acoperisului acesteia.

- a administrat parcul public, tunzand periodic gazonul.
- a participat la varuirea teilor si stalpilor de pe bulevard.
- a desfasurat activitati de curatenie in zonele afectate de depozitarea deseurilor menajere 

si de constructii.

3.Serviciul administrare şi întreţinere spaţii  verzi

Activitatea seră şi zone verzi funcţionează cu un număr de 5 angajaţi (având calificarea de 
floricultori  peisagist)  sub  conducerea  viceprimarului.  Activitatea  personalului  este  variată  şi 
complexă, dependentă de ritmul sezonier (anotimpuri) şi circadian (zi-noapte).

Atributiile  personalului  constau  în  producerea  materialului  săditor  necesar  asigurării 
decorului floral în perimetru localitaţii, lucrări de pregătire, amenajare şi popularea  terenului cu 
plante, pregătirea răsadniţelor.

Perimetrul serei a devenit insuficient pentru necesarul acoperirii florale a tuturor spaţiilor 
existente,  fiind absolut  necesar dublarea perimetrului.  Din aceste motive,  în anul  2008 a fost 
finalizată  şi  pusă  în  funcţiune  investiţia  de  extindere  a  serei  existente;  deasemenea  au  fost 
executate lucrări de reparaţii şi îmbunătăţiri la sera veche. 

Personalul serei asigură tratarea plantelor încă din faza incipientă de boli şi dăunători, atăt 
preventiv cât şi curativ, specific fiecărei culturi, conform normelor în vigoare.

În perioada de vegetaţie,  se execută lucrări  de cosire mecanică a parcului  şi  spaţiului 
verde din incinta Primăriei ori de căte ori situaţia o cere.

În atribuţia angajaţilor de la seră se cuprind  următoarele:
-întreţinerea, repararea şi vopsirea băncilor de odihnă din parcul şi centrul comunei 

şi îngrijirea teilor de pe bulevard.
 După finalizarea obiectivului de investiţii Amenajare spaţii şi verzi şi locuri de joacă pentru 

copii,  atribuţiile  personalului  de  la  acest  serviciu  vor  fi  completate  cu  atribuţiile  aferente 
administrării şi întreţinerii noului parc, a arbuştilor, gazonului şi florilor.

CAPITOLUL V

OBIECTIVE 2009
Finalizarea :

 Lucrărilor  de  reparaţii  şi  modernizare  drumuri  comunale  de  interes  local:  Topşeni,  
Sinoiului,  Grindului,  Morii,  Florilor,  Bucureştii  Noi,  Nouă,  Pomilor,  Murelor,  Stadionului,  
Paris;

 Lucrărilor de construire Centru cultural;
 Lucrărilor de construire Teren polivalent pentru sport şi instalaţie nocturnă de iluminat în 

satul Cornu de Sus;
 Lucrărilor de Amenajare spaţii verzi şi înfiinţare locuri de joacă pentru copii;
 Actualizării Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism

Demararea lucrărilor:
 Reparaţii/balastări drumuri/alei de pământ (sau pietruite): Aniniş, Veteranilor, Baliţei, Malul  

Prahovei, Valea Oprii, Murs-Erigne, Toamnei, Muscelului, Plopilor, Izvoarelor, Bujorului,  
Aleea şcolii, Aleea Nucilor, aleea Cucului, aleea Mioriţei, aleea Speranţei, aleea Grindului,  
aleea Dumbrava Minunată, aleea Sinoiului, etc.  

 Consolidare punte peste râul Prahova, punct gara Poiana Câmpina
 Consolidare punte peste râul Prahova, punct gara Breaza
 Modernizare rigole şi trotuare pe str.Carol I şi pe str.Grădiniţei
 Consolidări drumuri în zonele cu alunecări de teren: Grind, Valea Rea, Gratie, Coman
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 Reabilitare  şi  modernizare  Cămin  cultural:  învelitoare,grup  sanitar,  terasă,  parcare, 
trotuare 

 Reabilitarea clădirii  primăriei  :  reparaţii  acoperiş  şi  modernizare  învelitoare,  reabilitare 
termică faţadă;

 Gărduleţ din piatră la sediul primăriei
 Reabilitarea clădirii biblioteca comunală :reparaţii şi zugrăveli; centrală termică şi instalaţii 

de încălzire;
 Modernizare rigole şi trotuare pe str.Carol I şi  str.Grădiniţei
 Construire sediu nou primărie
 Puţ sec pt animale moarte(izlaz)

Proiecte :
 Proiectare consolidare teren Mănăstirea Sf.Ioan Evanghelistul şi Sf.Cuv.Eufrosina
 PT consolidare drumuri:  Primăverii, Cucului, Murelor
 PT modernizare drumuri Bdul Eroilor, Petrolistului, Provinceanu, Marin Preda, Primăverii
 PT acces pietonal punte Pomi
 Proiectare utilităţi publice şi sistematizare verticală la Sala de Sport
 PT Renovarea şi modernizare cămin cultural :  învelitoare,grup sanitar, terasă, parcare, 

trotuare
 Centru de tratament balnear pt.valorificarea izvoarelor naturale de apă iodurată, clorurată 

şi sulfuroasă
 Reactualizare SF extindere şi modernizare reţea de canalizare în satul Cornu de Jos 

Achiziţii:
 Indicatoare rutiere
 Indicatoare localitate, străzi, nr.casă
 Panouri de informare intrări localitate
 Panouri harta comunei
 sisteme de alarmă antiefracţie la unităţile şcolare şi muzee
 staţii de autobuz, bănci, containere şi pubele de deşeuri
 Dotări pentru serviciul de situaţii de urgenţă: pelerine impermeabile, cizme, extinctoare, 

furtun PSI, mască gaze, lopată, târnăcop, rangă, topor, cange, solutie ignifugare
 Echipament pentru Asociaţia sportivă

Cofinanţări proiecte fonduri externe:
 Extindere şi îmbunătăţire reţea de apă uzată şi staţie de epurare, îmbunătăţirea reţelei de 

drumuri de interes local, reabilitare reţea alimentare cu apă pe str. Mihai Viteazu, dotarea  
aşezămintelor culturale din comuna Cornu în scopul conservării  specificului şi tradiţiilor  
locale. Programul FEADR – Măs.322- Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 
serviciilor  de  bază  pentru  economia  şi  populaţia  rurală  şi  punerea  în  valoare  a  
moştenirii rurale .

 Construire centrala fotovoltaică de producere a energiei electrice din conversia energiei  
solare . PROGRAMUL OPERAŢIONAL  SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII 
ECONOMICE-  AP4/DMI-2-Valorificarea  resurselor  regenerabile  de  energie  pentru 
producerea energiei verzi.

CONCLUZII :

Prin toate aceste investiţii şi activităţi am urmărit în permanenţă, împreuna cu conducerea 
primăriei  şi  cu sprijinul  Consiliului  Local,  îmbunătăţirea stării  socio-economice şi  o  dezvoltare 
durabilă  a  COMUNEI  CORNU.  Priorităţile  mele  s-au  axat  pe  identificarea  la  nivel  local  a 
problemelor sociale, economice şi de protecţia mediului, atragarea a cât mai multor fonduri la 
bugetul  local,  îmbunătăţirea  continuă  a  activităţii  serviciilor  şi  compartimentelor  primăriei, 
implicarea funcţionarilor  publici,  a instituţiilor  coordonate,  în rezolvarea doleanţelor cetăţenilor, 
conform nevoilor şi speranţelor acestora.
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Demersurile zilnice au avut drept ţintă şi au in continuare creşterea bunăstării locuitorilor, 
precum şi gospodărirea eficientă a resurselor de care dispune localitatea. 

Am speranta că şi în anul 2009,  vom putea realiza împreună mai multe lucruri benefice 
pentru ca localitatea Cornu ca să-si poarte cu mândrie titlul de "PRIMA LOCALITATE RURALĂ 
LA STANDARDE EUROPENE " obţinut în anul 2000. 

                                                                                      Cornel Nanu
           Primarul comunei Cornu

Cornu , 20 ianuarie 2009
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