
COMUNA CORNUPRIMAR
    RAPORT  Asupra stării economice, sociale şi de mediua comunei Cornu şi activitatea administraţiei publice locale în anul 2010

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 serviciilor  publice şi  a  serviciilor  de utilităţi  publice de  interes local,  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 2010 în 8 şedinţe ordinare şi 3 şedinţe “de îndată”. Au fost iniţiate un număr de 63 de proiecte de hotărâri, au fost adoptate 62 hotărâri, care au  fost făcute publice 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.  Din rândul consilierilor locali a  fost iniţiat un singur proiect de hotărâre. Principalele domenii în care s-au adoptat hotărâri de consiliu:
- buget local, cont de execuţie, impozite şi taxe;
- investiţii şi achiziţii publice, proiecte pt.atragere fonduri;
- asistenţă socială, venit minim garantat
- inventarul public şi privat al comunei;
- tarife servicii publice şi de utilitate publică;
- parteneriate, asocaţii dezv.intercomunitară;
- organigrama, nr. de personal, stat de funcţii, contracte colective de muncă;
- păşunatul animalelor, gospodărirea localităţii;
- reorganizare servicii publice -înfiinţare societate comercială.

PRIMĂRIA COMUNEI CORNUConducerea Primăriei este asigurată de: • PRIMAR: Nanu Cornel • VICEPRIMAR: Manta Nicolae • SECRETAR : 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 şedinţele Comisiei de avizare a Administraţiei Fondului pentru mediu. 
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În conformitate cu atribuţiile care îi revin prin lege, primarul comunei Cornu a emis în anul 2010 un număr de 597 dispoziţii, din care:-41 în domeniul resurselor umane:-514 în domeniul ajutoarelor sociale, ajutoare pt.încălzirea locuinţei, trusouri şi indemnizaţii nou-născuţi, alocaţii complementare, etc.-23 pentru constituire diverse comisii;-11 convocări şedinţe CL-4 instituire curatelă-2 privind autorizaţii de funcţionare-2 pentru organizare recensăminte.In anul 2010 nici un act administrativ al consiliului local/primar vizat de legalitate de catre  secretar  nu a fost atacat la instanţele de contencios administrativ. În anul 2010, în Primăria Comunei Cornu şi-au desfăşurat activitatea 11 funcţionari publici 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 4 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  este  între   orele  8.00-16.00,  în  fiecare  zi  lucrătoare a săptămânii.  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 anul  2008 a fost elaborată 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. Din Portofoliul de proiecte prioritare inclus în această strategie, în anul 2010 s-au finalizat:1.Modernizare drumuri comunale:Aniniş, Valea Oprii2.Alimentare cu apă zona FrăsinetLucrări, proiecte în continuare:1.Construire centru cultural2. Actualizare PUG +RLU3. Sistematizare verticală şi utilităţi publice  necesare obiectivelor social-administrative din str.AninisAu fost demarate lucrările pentru:1.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 –finanţat din fonduri structurale FEADRÎn anul 2010 s-au iniţiat următoarele obiective de investiţii, prima fază de proiectare:1.Grădiniţă cu program prelungit în satul Cornu de Jos-finanţată prin Program Naţional;2.Bază sportivă – teren de fotbal în satul Cornu de Jos-finanţată prin Program Naţional;3.Proiect Extindere şi modernizare reţea de canalizare+staţie de epurare pentru satul Cornu de Jos –finanţat prin Ministerul Mediului.
CAPITOLUL I

STAREA ECONOMICĂSituaţia reţelelor şi serviciilor de utilitate publică:
- reţeaua de gaz funcţionează la parametrii normali şi a fost extinsă pe toate străzile şi  aleile comunei; în anul 2010 nu s-au înregistrat avarii sau disfuncţionalităţi;
- reţeaua de apă funcţionează la parametrii proiectaţi, fiind reabilitată în mare parte în baza programului Sapard;
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- reţeaua  de  canalizare  –  după  implementarea  proiectelor  aprobate,  reţeaua  de canalizare va acoperi cea mai mare parte din străzile comunei.
- reţeaua de iluminat  public  –  toate  corpurile  existente  au fost  înlocuite  cu becuri  economice, ceea ce a condus la eficientizarea acestui serviciu;
- Serviciul de salubritate, delegat prin concesionare SC Floricon Salub SRL Câmpina, se desfăşoară  în  condiţii  corespunzătoare;  în  anul  2010  s-au  luat  primele  măsuri pentru colectarea selectivă a deşeurilor – în cadrul instituţiilor publice;
- Programul de modernizare a drumurilor este în derulare şi ne dorim ca în anul 2011 să demarăm modernizarea altor străzi noi.Dezvoltarea comunitară se bazează, de fiecare dată, pe lângă idei şi concepte, pe veniturile bugetului local.           Cu privire la modul de realizare a contului de execuţie a bugetului local, situaţia încheiată la data de 31.12.2010,in conformitate cu Legea  Bugetului de stat pentru anul 2010, arată astfel:          Dupa cum rezultă din bilanţul contabil, in anul 2010, veniturile sunt în sumă de 9.576.881,40 lei  RON .         Aceste venituri provin din următoarele surse :                                                                                                                                lei RONNr.c rt. Denumire cont Cont Realizat 2009

TOTAL 9.576.881,401 Impozit pe venit 03.02 14.381,502 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 1.388.947,933 Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 969.793,054 Sume defalcate din TVA 11.02 1.814.200,005 Impozit pe spectacole 15.02 11,006 Taxe pe utilizarea bunurilor 16.02 130.332,417 Alte impozite şi taxe 18.02 725,008 Venituri din proprietate 30.02 42.532,959 Venituri din prestări de servicii 33.02 8.610,0010 Venituri din taxe extrajudiciare de timbru şi alte taxe 34.02 16.299,0811 Amenzi, penalităţi, etc. 35.02 47.644,0012 Diverse alte venituri 36.02 55.832,0013 Transf.volunt.,altele. 37.02 1.000,0014 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 10.293,0015 Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 971.637,4816 Sume primite UE in ct.pl.ef. 45.02 4.104.642,00      Structura veniturilor proprii realizate în anul 2010 a fost următoarea:Sursa Prevederi Realizari %finale   
TOTAL 5.469.920 5.472.239,40 100.041 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob 0,00 14.381,50 1002 04.02.01 cote def.imp.pe ven. 937.000,00 936.873,93 99.993 04.02.04 sume aloc.de Cons.Jud. 470.000,00 452.074,00 96.194 07.02.01.01 imp.cld.PF 245.000,00 246.162,00 100.475 07.02.01.02 imp. cld. PJ 527.000,00 527.916,95 100.176 07.02.02.01 imp.teren PF 72.000,00 72.748,00 101.047 07.02.02.02 imp.teren PJ 23.000,00 23.710,00 103.098 07.02.02.03 imp.teren extravilan 9.000,00 9.290,00 103.229 07.02.03 tx.judiciara timbru 13.000,00 12.735,00 97.9610 07.02.50 alte tx.pe propr. 75.000,00 77.231,10 102.9711 11.02.02 sume def.din TVA descentr. 936.000,00 934.200,00 99.8112 11.02.06 sume def.TVA echilibr. 880.000,00 880.000,00 100

3



13 15.02.01 imp.pe spectacole 0,00 11,00 10014 16.02.02.01 imp.auto PF 82.000,00 83.701,41 102.0715 16.02.02.02 imp.auto PJ 33.000,00 35.223,00 106.7416 16.02.03 tx.si tarife elib.licente 11.000,00 10.626,00 96.6017 16.02.50 alte tx.pe utiliz.bunurilor 740,00 782,00 105.6818 18.02.50 alte imp.si taxe 700,00 725,00 103.5719 30.02.05 ven.din concesiuni si inchir. 42.000,00 42.532,95 101.2720 33.02.28 ven.din recup.chelt.jud. 9.000,00 8.610,00 95.6721 34.02.02 tx.extrajud.timbru 7.000,00 7.203,08 102.9022 34.02.50 alte ven.din tx.administr. 8.250,00 9.096,00 110.2523 35.02.01 ven.din amenzi 47.000,00 47.644,00 101.3724 36.02.50 alte venituri 56.000,00 55.832,00 99.7025 37.02.01 donatii si sponsorizari 1.000,00 1.000,00 10026 39.02.01ven.din valorif.unor bunuri 11.000,00 10.293,00 93.5727 42.02.09.01 fin.subp.pietr,reab,asf. 839.090,00 837.022,55 99.7528 42.02.09.02 subv.alim.apa sate 90.720,00 90.719,93 10029 42.02.33 sprijin fin.constit.fam. 5.020,00 5.019,00 99.9830 42.02.34 subv.incalz.loc. 37.000,00 36.476,00 98.5831 42.02.36 subv.trusou nou nasc. 2.400,00 2.400,00 10032 45.02.04.01 sume in ct.efect.an 11.072.000 4.104.642,00 37.07În anul 2010 , Biroul Impozite si Taxe Locale, şi-a desfăşurat activitatea astfel: Au fost înregistrate un număr de: 1• 3219 de noi impuneri si recalculari de impozite; 2• s-au acordat scutiri la un numar de 236 dosare; 3• s-au eliberat 410 certificate fiscale; 
4• s-au înregistrat 105 pozitii privind inscrierea de autovehicule; 5• s-au inregistrat un numar de 44 de radieri de mijloace transport; 6• s-au înregistrat 69 pozitii privind inscrierea de clădiri; 7• s-au inregistrat un numar de 4 încetări matricole clădiri; 
8• s-au înregistrat 116 pozitii privind inscrierea de terenuri; 9• s-au inregistrat un numar de 5 de încetări matricole terenuri; Evidenţa  pe  fiecare  contribuabil  a  situaţiei  privind  folosirea  bunului  public  şi  privat,  precum  şi miscarea acestora prin vânzari cumpărări conform, certificatelor fiscale solicitate : 410 buc.Activitatea de încasare şi urmărire pentru persoane fizice, a început pentru anul 2010 cu o debitare iniţială de:-229.769  lei  pentru  impozit  clădiri  persoane  fizice,din  care:207.052  lei  pentru  anul curent,16.058 lei pentru anii anteriori,8.001 lei majorări şi 1.342 lei suprasolviri; -79.746 lei  pentru impozit  teren intravilan persoane fizice,din care:67.674 lei  pentru anul curent,8.068 lei pentru anii anteriori,7.617 lei majorări şi 3.613 lei suprasolviri; -13.230 lei  pentru  impozit  teren  extravilan persoane  fizice,din  care:9.419 lei  pentru  anul curent,2.526 lei pentru anii anteriori,1.650 lei majorări şi 365 lei suprasolviri;- 92.045 lei pentru impozit mijloace transport persoane fizice,din care:78.766 lei pentru anul  curent,11.191 lei pentru anii anteriori,4.220 lei majorari si 2.132 lei suprasolviri.Activitatea de incasare şi urmărire pentru persoane juridice, a început pentru anul 2010 cu o debitare iniţială de:-699.689 lei pentru impozit cladiri persoane juridice,din care:686.002 lei pentru anul curent,16.174 lei pentru anii anteriori,8.117 lei majorari si 10.604 lei suprasolviri;- 34.893 lei pentru impozit teren intravilan persoane juridice,din care:28.993 lei pentru anul curent,3.749 lei pentru anii anteriori,2.451 lei majorări şi 300 lei suprasolviri; -46.129 lei pentru impozit mijloace transport persoane juridice,din care:32.231 lei pentru anul curent,9.372 lei pentru anii anteriori,5.599 lei majorări şi 1.073 lei suprasolviri;
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- 18.727 lei pentru taxa afişaj la locul exercitării activităţii,din care:8.056 lei pentru anul curent, 4.302 lei pentru anii anteriori,6.445 lei majorări şi 76 lei suprasolviri.Suplimentarea/diminuarea veniturilor la persoane fizice prin luarea in evidenta,modificarea si  scoaterea din evidenţe a unui numar de 241 pozitii,  aducand modificari  de debite de 1.314 lei,  înscrierea  pe  rol  a  construcţiilor  finalizate  sau  cumparate  prin  luarea  in  evidenta,modificarea  si  scoaterea  din  evidenţe  a  unui  numar  de  908  pozitii,  aducand  modificari  de  debite  de   42.803 lei,înstrăinarea şi înscrierea pe rol a terenurilor tranzactionate prin luarea in evidenta,modificarea si  scoaterea din evidenţe a unui numar de 920 pozitii,  aducand modificari de debite de 1.011 lei din care 1.728 lei pentru terenurile intravilane si -717 lei pentru terenurile extravilane.Suplimentarea/diminuarea veniturilor la impozit mijloace transport persoane juridice prin luarea  in  evidenta,modificarea  si  scoaterea  din  evidenţe  a  unui  numar  de  59  pozitii  aducand modificari  de debite de -2294 lei,  înscrierea pe rol  a  construcţiilor  finalizate sau cumparate prin luarea in evidenta,modificarea si scoaterea din evidenţe a unui numar de 48 pozitii şi modificarea  valorii contabile a clădirilor prin reevaluare sau amortizare aducand modificari de debite de -19913 lei,  înscrierea  pe  rol  a  terenurilor  tranzactionate  sau  a  caror  categorie  de  folosinta  a  fost schimbata,respectiv  terenuri  cu  constructii)  prin  luarea  in  evidenta,modificarea  si  scoaterea  din evidenţe a unui numar de 40 pozitii,  aducand modificari de debite de -2831 lei  din care 1208 lei pentru terenurile intravilane .S-au acordat scutiri la un numar 236 dosare pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război, luptătorii pentru victoria Revoluţiei din 1989, persoanele cu handicap grav si accentuat.           S-au facut modificari de debite la persoane fizice in suma totala de 99.011 lei pentru anul in curs si 194.520 lei pentru anii precedenti,in cazul a 2.069 pozitii,astfel:la impozit cladiri 38.404 lei pentru  anul in curs si 4.399 lei pentru anii anteriori, la impozit teren intravilan 453 lei pentru anul in curs si  1.275 lei  pentru anii  anteriori,  la impozit  teren extravilan -373 lei  pentru anul in curs si  -344 lei  pentru anii anteriori, la impozit mijloace transport 3.643 lei pentru anul in curs si -2329 lei pentru anii anteriori.           S-au facut modificari de debite la persoane juridice in suma totala de -175.603 lei pentru anul in  curs si -10.066 lei pentru anii precedenti,in cazul a  214 pozitii,astfel:la impozit cladiri -175.810 lei pentru anul in curs si -5.926 lei pentru anii anteriori, la impozit teren intravilan -5.402 lei pentru anul in curs si -933 lei pentru anii anteriori, la impozit mijloace transport 5.428 lei pentru anul in curs si  -3.600 lei  pentru anii  anteriori,  la taxa de afişaj  185 lei  pentru anul în curs şi  -99 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,a tranzactiilor prin acte autentice sau instrainari mijloace de transport neprezentate in termenul legal precum si a modificarii valorii de inventar a unor cladirii reevaluate sau amortizate conform prevederilor legale.          La finele anului 2010 s-au facut anulari de creante sub 10 lei in suma totala de 1.727 lei, pentru  un numar de 524 cazuri.        La 31.12.2010, s-a inregistrat o listă de rămăşiţăa:-pentru persoane fizice de 303.229 lei pentru un numar de 1.197 cazuri si 8.434 lei suprasolvire pentru un numar de 857 cazuri,din care:pentru impozit cladiri 34.799 lei pentru un numar de 196 cazuri si 1.913 lei suprasolvire pentru un numar de 134 cazuri ; pentru impozit teren intravilan 15.552 lei pentru un numar de 154 cazuri si 3.196 lei suprasolvire pentru un numar de 450 cazuri; pentru impozit teren extravilan 4.907 lei pentru un numar de 75 cazuri si 572 lei suprasolvire pentru un numar de 70 cazuri; pentru impozit mijloace transport 14.324 lei pentru un numar de 93 cazuri si 2.433 lei suprasolvire pentru un numar de 202 cazuri,pentru venituri din amenzi 233.647 lei pentru un numar de 679 cazuri si 320 lei suprasolvire pentru 1 caz.-pentru persoane juridice de 49.069 lei pentru un numar de 57 cazuri si 25.674 lei suprasolvire pentru un numar de 85 cazuri,din care:pentru impozit cladiri 15.153 lei pentru un numar de 8 cazuri si 22.885 lei suprasolvire pentru un numar de 17 cazuri ; pentru impozit teren intravilan 6.293 lei pentru un numar de 11 cazuri si 611 lei suprasolvire pentru un numar de 21 cazuri; pentru impozit mijloace transport 14.821 lei pentru un numar de 14 cazuri si 1.057 lei suprasolvire pentru un numar de 24 cazuri;pentru taxa de afisaj la locul exercitarii activitatii 12.414 lei pentru un numar de 23 
5



cazuri si 1.121 lei suprasolvire pentru un numar de 23 cazuri, pentru venituri din amenzi 388 lei pentru un numar de 1 cazuri.       Sursa Drepturi Realizari %  constatate   
 TOTAL 07.02.01.01 imp.cld.PF 276.960 246.162,00 88.88 07.02.01.02 imp. cld. PJ 517.464 527.916,95 102.02 07.02.02.01 imp.teren PF 83.898 72.748,00 86.71 07.02.02.02 imp.teren PJ 29.373 23.710,00 80.72 07.02.02.03 imp.teren extravilan 13.308 9.290,00 69.81 16.02.02.01 imp.auto PF 92.508 83.701,41 90.48 16.02.02.02 imp.auto PJ 47.715 35.223,00 73.82 30.02.05 ven.din concesiuni si inchir. 53.615,26 42.532,95 79.33 33.02.28 ven.din recup.chelt.jud. 8.867 8.610,00 97.10 34.02.50 alte ven.din tx.administr. 20.597 9.096,00 44.16 35.02 amenzi,penalităţi şi confiscări 208.094 47.644,00 22.89  Din totalul drepturilor constatate se vor avea în vedere procesele verbale de constatare a insolvabilităţii, ceea ce va conduce la majorarea procentului de realizări.   Astfel, în anul 2010, s-a  constatat că pentru persoanele aflate în stare de insolvabilitate, următoarele sume nu pot fi încasate:-impozit clădiri persoane fizice-1.023 lei,-impozit clădiri persoane juridice-6.488 lei,-impozit teren persoane fizice-   5.044 lei,-impozit teren persoane juridice- 106 lei  -impozit teren extravilan-2.483 lei-impozit mijloace transport persoane fizice-   4.593 lei,-impozit mijloace transport persoane juridice-7.757 lei,-chirii-57.829 lei,    -taxa de afişaj-11.519 lei,-amenzi-211.320 lei.    In anul 2010 s-au efectuat un număr de 71 popriri pe venituri din salarii, venituri din pensii  sau pe conturile bancare, unele dintre ele urmând a se finaliza în cursul anului 2011.    S-au emis un numar de 4.027 înştiinţări de plată din care 3.778 pentru persoane fizice  şi 249 pentru persoane juridice, având în vedere că acestea constituie act premergator executării silite.     S-au emis iniţial un număr de 2832 somaţii şi titluri executorii de plată din care 2643 pentru persoane fizice iar 189 pentru persoane juridice, emise de câte ori şi când s-a considerat că este cazul -pentru continuarea procedurii de executare silită.  In anul 2010 s-au efectuat  inspecţii fiscale atât la persoane fizice cât şi la persoane juridice.  Inventariererea materiei impozabile a fost efectuată prin emiterea şi consultarea actelor administrativ fiscale, respectând cadrul legal iar propunerile pentru elaborarea bugetului pe anul 2011 au fost predate la biroul buget- contabilitate.

Referitor  la  cheltuielile anului  2010,  menţionăm că  în cursul  anului  2010 au avut  loc  8 rectificări  bugetare care  au avut  ca scop suplimentarea fondurilor în domeniul  transporturilor  şi  pentru investiţiile  aflate în curs de execuţie dar şi  diminuarea fondurilor aferente cheltuielior de  personal  şi  a  cheltuielilor  cu bunurile  şi  serviciile  conform prevederilor Legii  118/2010 si  O.U.G. nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice necesare în vederea restabilirii  echilibrului bugetar; astfel prevederile bugetare la finele anului 2010 atingând suma de 16.541,92 mii lei lei ,bugetul fiind realizat în proporţie de 35.21 % (la cheltuieli).Menţionăm că procentul de realizare al cheltuielior bugetare este scăzut datorită faptului că  în anul 2010 a fost prevăzută atât la venituri cât şi la cheltuieli întreaga sumă aferentă Proiectului 
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PNDR măsura 322 şi anume 11.072,00 mii lei, din care s-au cheltuit 542,00 mii lei (4.9%)- proiect ce  se derulează în continuare în anul 2011.Structura cheltuielilor bugetului local realizată în anul 2010 a fost următoarea:
TOTAL

BUGET BUGET REALIZARI
16216000 16541920 5823590CAP 51.02 - Autoritati executive 963000 870090 856988-cheltuieli de personal 562400 480090 478879-cheltuieli cu bunuri si servicii 308600 286750 275524-alte transferuri - 26950 26948-cheltuieli de capital 92000 76300 75637CAP 54.02- Alte servicii publice generale 150000 - --fond de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 150000 - -CAP.55.02-Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - 60000 43345-cheltuieli cu bunuri si servicii - 60000 43345CAP 56.02 1000 1000 872-transfer intre unitati 1000 1000 872CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala 41000 38000 33951-cheltuieli de personal 34300 32400 30874-cheltuieli cu bunuri si servicii 6700 5600 3077CAP 65.02 - Invatamant 1137900 794600 753062-cheltuieli de personal 999000 669000 668178-cheltuieli cu bunuri si servicii 138900 122600 82579-transfer(burse) - 3000 2305CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie 2156000 1953000 1898689-cheltuieli de personal 66200 59000 56915-cheltuieli cu bunuri si servicii 310800 220700 190649-proiecte finan. FEN postaderare 312000 319400 307369-alte cheltuieli-transfer religie 130000 120000 120000-cheltuieli de capital 1337000 1233900 1223756CAP 68.02 – Asistenta sociala 393000 386420 341193-cheltuieli de personal 312000 277000 248445-asistenta sociala 81000 109420 92748CAP 70.02 – Servicii si dezvoltare publica 771100 814720 433200-cheltuieli de personal 80100 71900 70868-cheltuieli cu bunuri si servicii 193000 170600 158453-proiecte finan. FEN postaderare 423000 423000 55257-cheltuieli de capital 75000 149220 148622CAP 74.02 -Protecia mediului 8720000 8738000 138861-proiecte finan. FEN postaderare 8720000 8720000 121235-cheltuieli de capital - 18000 1762683.02-Agricultura ,silvicultura, piscicultura si vanatoare 26000 - --cheltuieli cu bunuri si servicii 26000 - -CAP 84.02 - Transporturi 1857000 2886090 1323429-cheltuieli cu bunuri si servicii 240000 1259090 1255371-proiecte finan. FEN postaderare 1617000 1617000 58166-cheltuieli de capital - 10000 9892EXCEDENT - - 3753291

Concluzii:Din veniturile atrase la bugetul local s-au continuat investiţiile începute în anii precedenţi şi  s-au promovate altele noi:
Proiecte:

 Servicii  Studii  spec.  Finanţare  Centrală  foto-  voltaică  de  producere  energie electrică 385000,00
 Servicii suprav. Lucrări proiect integrat FEADR 55.563,14
 Servicii  proiectare  ptr.Amenajare  zonă  intersecţie  str.Marin  Preda,str. Grădiniţei, str. Primăverii şi prelungire podeţ ovoidal 6200,00 lei
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 Servicii  proiectare  pentru  reactualizarea  studiului  de  fezabilitate  Reţea  de canalizare menajeră comuna Cornu, sat Cornu de Jos 8403,36 lei
 Servicii proiectare PT+DDE, asistenţă tehnică pentru obiectivul construire bază sportivă – stadion – în com. Cornu, judeţul Prahova 34607,57 lei
 Servicii  proiectare faza SF pentru investiţia  Extindere reţea canalizare,  com. Cornu sat Cornu de Jos 61500,00 lei
 Servicii proiectare ptr. Reparaţii şi asfaltare str. Murs Erigne, com. Cornu, 10313,00lei
 Servicii proiectare ptr. Apărări de maluri punct Savu-str.Murelor, com. Cornu 5704,00lei
 Servicii proiectare ptr. Reparaţii şi asfaltare aleea Valea Rea,com. Cornu 3849,00 lei
 Servicii proiectare ptr. Reparaţii şi asfaltare aleea Bujorului,com. Cornu 5659,00 lei
 Servicii proiectare ptr. Reparaţii şi asfaltare str. Petrolistului,com. Cornu 12241,00 lei
 Servicii proiectare ptr. Reparaţii şi asfaltare str. Toamnei, str.Malul Prahovei,  str.Baliţei, etapa I,com. Cornu 23000,00 lei

Lucrări:
Denumire Valoarea 

contractată
(fără TVA)

 Lucrări  construcţii  Proiect integrat FEADR – PNDR – Măs 322 (apă uzată, reabilit.reţea apă, reabilitare drum) 6475374,65
 Bază sportivă – stadion. 852.288,76
 Lucrări suplimentare mansardă Centru cultural 1420320
 Amenajare drum cu material granular aleea Plopilor,str.Topşenilor 1719,45
 Lucrări de reparaţie îmbrăcăminţi asfaltice prin pomblări 9520,00
 Instalare tablou electric Cămin Cultural-centrală termică 5158,06
 Modernizare clădire centrală termică 20321,01
 Curăţire rigole din beton pe str.Independenţei şi str.Valea Oprii 2833,30
 Izolaţie termică clădire Primărie 34873,95
 Decolmatare canal Şcola Generală Cornu de Jos 1108,21
 Vopsire gard Şcoala Generală Cornu de Jos 1679,23
 Consolidare drum aleea Cucului 3358,46
 Dirijare ape pluviale intersecţia Mihai Eminescu cu str. Carol I 1087,36
 Plantare arbori ornamentali 14357,85
 Remedieri defecţiuni instalaţii apă/încălzire Şcoala Generală Cornu 2774,67
 Remedieri defecţiuni instalaţii apă/încălzire Primărie com. Cornu 2085,74
 Plantare  arbuşti  ornamentali  necesari  pt  amenajarea  spaţiilor  verzi  la obiectivul Sala de Sport,et.I 13070,00
 Racord la utilităţi publice Sala de Sport şi Centru Cultural 63723,17
 Reparaţie tencuiala decorativă Şcoala Cornu de Jos 3339,15

 Amenajare  zonă  intersecţie  str.Marin  Preda,  str.  Grădiniţei,  str. Primăverii şi prelungire podeţ ovoidal 263092,88
Lucrări în curs de execuţie în anul 2010, începute în anii anteriori:

 Sistematizare  verticală,  utilităţi  publice  necesare  obiectivelor  social- administrative ale com. Cornu-et.a III-a, reţea canalizare incintă 158517,00 lei
 Dirigenţie  Şantier  pentru: Sistematizare  verticală,  utilităţi  publice necesare  obiectivelor  social-  administrative  ale  com.  Cornu-et.III,reţea canalizare incintă 1507,42 lei
 Sistematizare  verticală,  utilităţi  publice  necesare  obiectivelor  social- administrative  ale  com.  Cornu-et.a  IV-a,reţea  canalizare  menajeră  str. Grădiniţei 119370,34 lei
 Dirigenţie  Şantier  pentru: Sistematizare  verticală,  utilităţi  publice 888,58 lei
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necesare  obiectivelor  social-  administrative  ale  com.  Cornu-et.IV,reţea canalizare menajeră str. Grădiniţei
 Sistematizare  verticală,  utilităţi  publice  necesare  obiectivelor  social- administrative  ale  com.  Cornu-et.a  V-a,  sistematizare  verticală  şi  alei carosabile 479043,32 lei
 Dirigenţie  Şantier  pentru: Sistematizare  verticală,  utilităţi  publice necesare  obiectivelor  social-  administrative  ale  com.  Cornu-et.V,sistematizare verticală şi alei carosabile 2430,94

Servicii/Furnizare:
Denumire Valoarea 

contractată
(fără TVA)

 Furnizare centrală termică pentru Seră 5312,54 lei
 Furnizare porţi handball lemn+plase porţi 1940,00 lei
 Tipărire ziar “Cornu Înflorit” 1800,00 lei
 Servicii formare profesională asistenţi sociali 5200,00 lei
 Servicii organizare şi promovare festivalul “Florilor de Tei” 59919,36 lei
 Servicii  arhivare:  reinscripţionare,  sortare,  legătorie,  numerotare, elaborare nomenclator 20000,00 lei
 Servicii întreţinere şi reparaţii copiatoare 180 euro
 Servicii elaborare hartă GPS pe site Primărie, judeţ Prahova 830,00 lei
 Studiu  hidrologic  de  inundabilitate  la  amplasament  staţia  de  epurare  în com. Cornu, judeţ Prahova 2500,00 lei
 Servicii dezinfecţie Grădiniţa Cornu de Sus, Cornu de Jos, Şcoala Generală 2200,00 lei
 Servicii consultanţă, programe buget ,proiect buget, raportări lunare 1550,00 lei
 Sistematizare  verticală,  utilităţi  publice  necesare  obiectivelor  social- administrative  ale  com.  Cornu  –  lucrări  iluminat  ornamental  Sala  de Sport,com. Cornu 27632,39 lei

 Dirigenţie  şantier  pentru  lucrarea:  Amenajare  zonă  intersecţie str.Marin Preda, str. Grădiniţei, str. Primăverii şi prelungire podeţ ovoidal 2736,72 lei
 Servicii asigurare software pentru programele achiziţionate 22800,00 lei
 Servicii neutralizare deşeuri de orgine animală 277,71 lei
 Servicii iluminat stradal 11611,19 lei
 Servicii actualizare sistem informatic legislativ 1680,00 lei
 Servicii cultural artistice Cămin Cultural 1450,00 lei
 Servicii medicale protecţia muncii 3396,00 lei
 Furnizare buldoexcavator pe pneuri 337.681,39

AUDIT PUBLIC INTERNStructura  de  audit  public  intern din  cadrul  Unităţii  Administrativ  Teritoriale  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  Unităţii  Administrativ Teritoriale Cornu. Compartimentul de Audit Public Intern a elaborat normele metodologice proprii,  Carta auditului intern, proceduri proprii privind activitatea Compartimentului de Audit Public Intern aprobate de către Ordonatorul Principal de Credite. De asemenea s-a elaborat Planul anual pentru anul 2010 care a cuprins următoarele misiuni de audit:
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• Auditul sistemului contabil şi fiabilitatea acestuia;
• Auditul activitaţii Biroului Impozite şi Taxe Locale;
• Auditul modului de organizare a bibliotecii ;
• Auditul Compartimentului stare civila şi evidenţa persoanelor;
• Auditul evidenţei materialelor cumpărate şi modul de efectuare a plăţilor aferente acestora
• Pregatire profesionala;
• Auditul proiectelor cu finanţare externa;
• Auditul privind resursele umane la SGCL Cornu;
• Înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii Căminului Cultural;
• Raportul anual al activităţilor de audit.          Pentru fiecare domeniu auditabil s-au urmărit: principalele constatări , constatări cu caracter negativ, concluziile şi recomandăriile formulate şi urmărirea implementării recomandărilor. A.Auditul sistemului contabil şi fiabilitatea acestuia           Principalele constatari:      1.  Ordinele de plată sunt emise pe numele fiecărui creditor, sunt datate şi numerotate şi sunt  semnate de persoanele împuternicite şi ştampilate.     2. Fişe de cont  sunt completate corespunzător cu toate datele necesare şi de asemenea există  concordanţă între sumele existente în fişele de cont şi cele din balanţele de verificare.     3. Există toate formularele privind situaţiile financiare solicitate în lege, iar situaţia fluxului de  trezorerie este vizat de trezorerie.     4.  Sunt respectate sumele prevăzute şi  realizate pe capitole conform bugetului  de venituri  şi  cheltuieli şi procentul este corespunzător.     5.Există concordanţă între datele contul de execuţie şi cele din registrul partizi , anexa nr.12 şi  balanţa de verificare. Constatări cu caracter negativ:

       1. Au existat cazuri când facturile au fost înregistrate în luna următoare intrării lor în instituţie, datorita faptului ca nu exista graficul circuitului documentelor.      2. Între paragraful şi titlul pentru cheltuielile aferente drepturilor salariale există diferenţe între sumele înregistrate în execuţia bugetului  şi cele din angajamentele bugetare. Pe total capitol suma corespunde , aceste diferenţe fiind datorită faptului că mai întâi se fac înregistrările  în contabilitate conform  centralizatorului  şi  apoi  sunt  făcute  angajamentele  când  se  constată  că  nu  sunt  sume disponibile şi se fac angajamentele din alte paragrafe.
           Concluzii şi recomandari formulate:        1.Implementarea  graficului  privind  circuitul  documentelor  financiar-contabile,  care  a  fost  întocmit de către auditorul intern la solicitarea ordonatorului de credite.       2 Stabilirea responsabililor cu implementarea graficului privind circuitul documetelor financiar-contabile.       3.Înregistrarea  în  contabilitate  a  cheltuilelilor  pe  titluri  şi  paragarfe  după  efectuarea angajamentelor bugetare. B. Auditul activitaţii Biroului Impozite şi Taxe Locale

       Principalele constatari:      1. Filele de cec sunt completate corespunzător precizându-se contul corespondent şi scopul pentru care s-a ridicat numerar.2. Registrul de casă este  întocmit zilnic de casierul unităţii în 2 exemplare pe bază de documente justificative .3. Certificatele de atestare fiscală sunt emise în termenul prevăzut de lege de la data depunerii cererii.4. Există registrul matricol în care sunt înscrise toate mijloacele de transport cât şi taxele datorate de contribuabili persoane fizice.5. Există registrul evidenţă insolvabili completat la zi cu toate datele obligatorii.
 Constatări cu caracter negativ:

1. Au existat 2 cazuri când au fost înscrise 2 basculante Iveco şi s-a calculat taxa 
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de înmatriculare în funcţie de capacitatea cilindrică fără a se ţine seama şi de masa totală maximă  autorizată.    2. S-a omis la întocmirea somaţiilor de plată pentru persoanele fizice/juridice elementul care se referă la “posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei si organul de soluţionare  
competent”.
           Concluzii şi recomandari formulate:       1.   Calcularea taxei de înmatriculare a basculantelor Iveco în funcţie de masa totală maximă autorizată.      2. Introducerea secţiunii “posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi  
organul  de soluţionare competent”  în programul informatic  şi  implicit  în  somaţia  de plată  pentru persoane fizice/juridice.
 C.Auditul modului de organizare a bibliotecii.
           Principalele constatari:       1. Colecţiile sunt  constituite pe documente de tipul tipărituri, în ordine alfabetică şi în funcţie de  domenii.       2. Există documente de intrare conform legii,  procesul verbal de primire a publicaţiilor este aprobat şi completat cu toate datele obligatorii si există anexe aferente actelor de primire.       3.Există număr de identificare pentru fiecare carte intrată în bibliotecă.       4. Există concordanţă între datele înscrise în actele de intrare cu datele înscrise în Registrul de mişcare a fondurilor.     5. Există concordanţă între numărul de cititori înscrişi în registrul de evidenţă şi fişele de cititor deschise.           Constatări cu caracter negativ:
       1. La nivelul Bibliotecii Comunale Cornu s-a constatat că nu există elaborate procedurile scrise şi  formalizate privind activitatea bibliotecii.       2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al bibliotecii nu este elaborat .       3. Inventarierea nu s-a efectuat în prezenţa unei comisii de inventariere şi nu a existat un proces verbal de inventariere.              Concluzii şi recomandari formulate:
       1. Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind activitatea Bibliotecii Comunale Cornu.  .      2. Elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare intern al Bibliotecii Comunale Cornu şi avizarea lui de către persoanele competente.      3. Realizarea la Biblioteca Comunală Cornu a inventarierii documentelor specifice bibliotecii. D.Auditul Compartimentului stare civila şi evidenţa persoanelor
               Principalele constatari:       1.  Registrele de stare civilă sunt completate cu cerneală specială şi vizate pentru deschidere şi închidere de către Primarul Comunei Cornu.     2. Biroul Stare Civilă întocmeşte extrase după actele de stare civilă (naştere, căsătorie, deces) care  sunt conforme cu documentele înregistrate la Comuna Cornu.     3. Lunar se întocmesc şi se transmit la timp şi corect  situaţii statistice pentru Direcţia de Statistică  Ploieşti.     4.  Certificatele de deces sunt întocmite şi  înregistarate corect,  evitându-se înscrierea de date eronate.
      5.  Au fost operate menţiuni la exemplarul I al registrelor de naştere, căsătorie şi deces şi au fost comunicate şi la exemplarul II către Consiliul Judeţean Prahova.
           Constatări cu caracter negativ:La nivelul Serviciului Administraţie Locală:Biroul Stare Civilă s-a constatat că  nu există elaborate procedurile scrise şi formalizate privind activitatea Biroului Stare Civilă şi nici nu este desemnată o  persoană responsabilă cu elaborarea şi actualizarea lor.       Concluzii şi recomandari formulate:       1.  Elaborarea procedurilor scrise şi  formalizate privind activitatea Serviciului Administraţie Locală:Biroul Stare Civilă.     2. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor.
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       3.  Instruirea personalului din cadrul Serviciului Administraţie Locală: Biroul Stare Civilă pentru  elaborarea procedurilor de lucru.
 E.Auditul evidenţei materialelor cumpărate şi modul de efectuare a plăţilor aferente acestora
         Principalele constatari:      1. Este respectat conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului  notă de recepţie şi constatare de diferenţe      2. Bonurile de consum sunt completate cu toate datele obligatorii cerute de lege.      3. Fişele de magazie sunt întocmite distinct pe gestiuni şi pe feluri de materiale: Primărie , Şcoală,  Grădiniţă,  Seră,  Spaţii  verzi-  sunt  întocmite  într-un  singur  exemplar  şi  conţin  datele  specifice formularului din lege.     4. Nota de recepţie şi constatare de diferenţe este întocmită în două exemplare.                
  Constatări cu caracter negativ:
      1. Gestionarul nu este verificat de către compartimentul financiar-contabil în privinţa modului  cum  sunt  făcute  înregistrările  în  fişele  de  magazie  aşa  cum  prevede  legea.  Deoarece  la Compartimentul Administaţie Locală şi Control Comercial, persoana care ocupă funcţia de contabil se aprorie de perioada pensionării atribuţiile şi responsabilităţile sale au fost împărţie persoanelor din cadrul aceluiaşi compartiment. Astfel volumul de muncă s-a mărit şi nu mai este posibilă o verificare  inopinantă lunară a gestionarului .      2. Documentele din care reies obligaţiile de plată nu poartă viza de “Bun de plată”.
                Concluzii şi recomandari formulate:     1. Verificarea lunară de către gestionar a soldului existent în fişele de magazie cu soldul faptic.     2.  Acordarea menţiunii “Bun de plată” şi  semnarea documentelor care atestă  bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sau orice documente din care reies obligaţii de plată.F. Auditul proiectelor cu finanţare externa.
         Principalele constatari:      1.Persoanele  care  fac  parte  din  Unitatea  de  Implementare  a  Proiectului  au  pregătire  în managementul de proiect cu finanţare externă.      2. Cererea de finanţare, inclusiv  anexele ataşate la aceasta sunt completate conform modelului din  standard,  redactarea  s-a  făcut  pe  calculator  în  limba  română  şi  există  şi  opisul  documentelor  la începutul dosarului.      3. A fost aleasă corect procedura de achiziţie pentru fiecare contract în parte.      4. Există concordanţă între valoarea din contractul de achiziţie şi cea din Bugetul Totalizator.     5. Proiectul PNDR– măsura 322 este inclus în Listele de investiţii aferente celor 3 ani 2008, 2009,  2010.                  Constatări cu caracter negativ:      1.  Pentru anul 2010 la Capitolul Cultură pentru obiectivul “Dotări aşezăminte culturale” au fost prevăzute sume atât la titlul 8 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile”, cât şi la  titlul 12 “Active nefinanciare”.
                Concluzii şi recomandari formulate:     1. Efectuarea rectificării bugetului şi refacerea Listei de investiţii aferente anului 2010 , scoaterea  banilor prevăzuţi la Dotări aşezăminte culturale din bugetul local  şi redistribuiţi către alte destinaţii.
G.Auditul privind resursele umane la SGCL Cornu- misiune Ad-hoc
         Principalele constatari:     1. Fişele de post sunt semnate şi există concordanţă între sarcinile stabilite în ROF şi cele trecute în  acestea.     2. Pentru fişele de post nr.1/2010 şi nr.2/2009 nu s-au făcut actualizări o dată cu modificările intervenite , dar acest lucru a fost remediat în timpul misiunii prin actualizarea lor.3.La rubricile stare civilă şi documente care atestă studiile nu au fost completate la zi, dar acest  lucru a fost remediat în timpul misiunii.4.Elementele salariale sunt înregistrate corect  în carnetele de muncă conform Deciziilor emise. 
 H.Înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii Căminului Cultural
         Principalele constatari:
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      1. Raportul de activitate pentru directorul Căminului Cultural este întocmit de comisia de evaluare conform legii.      2. Persona care este încadrat în funcţia de director a fost ales pe bază de concurs organizat conform legii şi angajat cu contract individual de muncă.      4. Listele de inventar aferente Muzeului Hărţilor din cadrul Căminului Cultural sunt întocmite conform modelului din lege, şi de asemenea există concordanţă între datele din fişele analitice de evidenţă a exponatelor şi cele din listele de inventar.   Pe parcursul anului 2010 nu au existat cazuri în care auditorul intern i-a fost refuzat sau limitat accesul la documente.
CAPITOLUL II 

STAREA SOCIALĂAtunci 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 inspectorul 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 2010 s-au efectuat un număr total de 82  anchete sociale dintre care:
• Anchete sociale întocmite in cazuri de divorţ pentru incredinţare minori : 15
• Anchete sociale solicitate de judecătoria Câmpina în diverse dosare : 1
• Anchete sociale întocmite la solicitarea DGASPC Prahova, în cazuri de verificare a situaţiei unor minori: 3 
• Anchete sociale persoane cu handicap grav si accentuat – minori învederea revizuirii anuale a dosarelor aflate la Direcţia Generală de Asistenţa Socială si Protecţia  Copilului :11
• Anchete Sociale  persoane cu handicap adulţi  în vederea întocmirii  sau  revizuirii  anuale  a dosarelor aflate la DGASPC :23
• Anchete sociale minori întocmite in vederea integrării într-un program pentru îmbunataţirea rezultatelor şcolare: 8
• Anchete sociale pentru acordarea unor ajutoare de urgenţa: 2
• Anchete sociale întocmite la solicitarea unităţilor de învăţământ pentru acordarea de burse sociale: 17
• Anchete sociale Întocmite la solicitarea organelor de Poliţie :2
Ordinul 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 2010 s-au aflat în plată, o medie de 10 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.
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-Referitor la alocaţia pentru copii nou-născuti prevazuta de art. 25 din Legea 416/2001 s-au înregistrat un numar de 13 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 2010 s-au întocmit 5 dosare noi de alocaţii complementare şi s-au urmarit celelalte  dosare aflate în plată( o medie de 70 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 11 dispoziţii de suspendare, 8 dispoziţii de încetare, 5 dispoziţii de  modificare de cuantum, 8 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 2010 s-au înregistrat un număr total de 79 de cereri  aferente sezonului rece noiembrie 2010-martie 2011. Pentru toate cererile înregistrate s-au verificat actele depuse, s-a calculat  cuantumul ajutorului, s-au emis 97 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 392 de cereri  pentru lunile noiembrie 2010-martie  2011 Pentru toate  aceste  cereri  s-au verificat actele anexate, s-a stabilit cuantumul ajutorului aferent, s-au emis  392 de dispoziţii.S-a completat baza electronică de date pentru beneficiari si s-a transmis la GDF Suez.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 26 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  4  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-născuţiS-au înregistrat un numar de 12 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 vârstă de pâna la 2 ani.-S-au înregistrat un număr total de 20  dosare dintre care 17 dosare  pentru indemnizaţie pentru cresterea copilului si 3 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,  A.J.P.S. Prahova, Prefectura Prahova, Politie) privind ajutorul social,  alocaţii, eliberare de adeverinţe si  alte acte in ceeea ce priveste activitatea de asistenţă socială.Activitatea de stare civilă: În anul 2010 s-au întocmit un număr total de 52 de acte de stare civilă dintre care 32 acte de  deces şi  20 acte de căsătorie. S-au întocmit  26 livrete de familieS-au eliberat  26  de  duplicate  dintre  care  10  duplicate  certificate  naştere,  10  duplicate certificate căsătorie, 6 duplicate certificate deces. -Pentru toate actele de stare civilă întocmite în anul 2010 respectiv 48 acte de deces şi 22 acte de căsătorie s-au operat cuvenitele menţiuni pe marginea actului  şi s-au trimis la Direcţia Judeţeană 
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de evidenţă a persoanelor Prahova pentru operare exemplarul II sau la localităţile unde solicitanţii  aveau întocmite acte de stare civilă.-S-au  operat  un număr de 30 menţiuni  primite  de  la  alte  primării  sau Serviciile  publice  comunitare locale de evidenţă a persoanelor.-S-au înregistrat menţiunile cuvenite pe marginea actelor de stare civilă pentru 11 sentinţe de  divorţ primite.Au fost întocmite situaţiile trimestriale şi semestriale şi au fost trimise la Direcţia Judeţeană Pentru Evidenţa Persoanelor Prahova-Lunar a fost întocmită situaţia decedaţilor şi au fost înaintate buletinele acestora la Serviciul  Public comunitar Local de Evidenţă a persoanelor Câmpina.-Lunar au fost transmise buletinele statistice la Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova.
ACTIVITATEA CULTURALĂ

CĂMINUL CULTURALCăminul Cultural este o carte de vizită reprezentativă pentru comunitatea locală, este  un  lăcaş  al  luminii,  armoniei  şi  comunicării,  promovând  facilităţile  de  educaţie  şi  timp  liber,  de  exercitare a talentului şi aspiraţiilor creatoare de împlinire a personalităţii umane. Actuala instituţie culturală îşi are rădăcinile în istoria neamului românesc şi în cultura tradiţională locală, cunoscând,  de-a lungul timpului, diferite forme de organizare şi funcţionare. Serviciile culturale pot fi definite ca activităţi  prestate în beneficiul  consumatorilor de cultură,  cu sau fără participarea lor directă,  cu scopul de a le împlini anumite nevoi,  producând satisfacţiile aşteptate de ei.  Serviciul propriu-zis  constă în realizarea unor manifestări la care participă, în funcţie de preferinţe, de gusturi, un anumit  public în calitate de consumator. Activităţile specifice au ca obiectiv educarea artistică a publicului  prin programe specifice, sprijinirea tinerilor în afirmarea lor, cercetarea, conservarea, valorificarea în ceea ce priveşte activitatea culturală şi promovarea ei.
• Funcţionează în subordinea directă a primarului;
• Componenţa – director Cămin Cultural;
• Activităţile  sunt  desfăşurate  în  conformitate  cu  Regulamentul  de  Organizare  şi Funcţionare propriu;
• Obiectul de activitate constă în organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural artistice şi de educaţie permanentă,  conservarea şi transmiterea valorilor morale şi artistice ale comunităţii locale, ale patrimoniului local, organizarea sau susţinerea formaţiilor artistice de amatori, de concursuri, de festivaluri inclusiv a participării formaţiilor la manifestări culturale  locale,  judeţene,  organizarea  şi  coordonarea  manifestărilor  şi  activităţilor culturale  pe  baza  proiectelor  cuprinse  în  agenda  culturală  anuală,  realizarea  de ansambluri artistice, formaţii, silisti şi instrumentişti.În prezent în cadrul instituţiei se desfăşoară activităţi pe mai multe domenii culturale sub îndrumarea personalului calificat astfel:

• Canto: muzică uşoară, folclor;
• Instrumental: acordeon, chitară, orgă;
• Dans modern;
• Dans popular;
• Cerc de istorie;
• Karate tradiţional;
• Şah;
• Teatru; Activităţile  Căminului  Cultural  sunt  rezultatul  colaborării  cu instituţiile  locale şi  nu în ultimul rând cu instituţiile judeţene.

15



Pe plan local s-a colaborat foarte bine cu Primăria şi Consiliul Local, Biblioteca Comunală, Şcoala  Generală, Biserica « Sfânta Cuvioasa Parascheva » Cornu de Jos, Biserica « Înălţarea Domnului » Cornu de Sus.Pe plan zonal s-a colaborat cu Direcţia Judeţeană Pentru Cultură,  Culte şi  Patrimoniu Cultural Prahova,  Centrul  Judeţean de  Cultură Prahova,  Casa de  Cultură Comarnic,  Casa de  Cultură « Geo Bogza »  Câmpina,  Casa  de  Cultura  Nicolae  Iorga  din  Valenii  de  Munte,  Cămin  Cultural  Poiana Câmpina,  Clubul  Copiilor  Breaza,  Casa  de  Cultură  Plopeni,  Centrul  Cultural  Ion  Manolescu Breaza,Asociatia de Infratire Comarnic.În  decursul  anului  2010,  Căminului  Cultural  Cornu  a  desfăşurat  activităţi  specifice,  în conformitate  cu prevederile  stabilite  prin  Regulamentul  de  Organizare  şi  Funcţionare,  precum  şi  Planul cu principalele acţiuni culturale pe anul 2010. Căminul Cultural pune în aplicare obiective cu caracter general, în conformitate cu specificul localităţii, cu tradiţiile culturale şi sociale, luând seama nu  în  ultimul  rând  şi  de  dotările  necesare instituţiei  pentru  ca  obiectivele  propuse  să  poată  fi desfăşurate, în condiţii bune.În acest sens pentru anul 2010, instituţia a realizat ceea ce şi-a propus, şi anume:
• organizarea de cercuri aplicative cu caracter cultural artistic în domeniile literaturii, artelor plastice, muzicii, dansului, teatrului, sportului;
• asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii  formaţiilor artistice de dansuri populare, muzică, dansuri moderne, cerc de istorie, cerc de şah, karate tradiţional, artă plastică;
• realizarea  de  expoziţii  care  să  pună  în  valoare  creaţiile  membrilor  cercurilor  artistice, rezultatele obţinute de aceştia la concursuri;
• cunoaşterea tradiţiilor româneşti, ataşamentul faţă de aceste valori, păstrarea lor.
• organizarea sau susţinerea formaţiilor artistice şi de educaţie permanentă;
• organizarea  si  sustinerea  formaţiilor  artistice  de  amatori,  de  concursuri,  de  festivaluri, inclusiv participarea formaţiilor la manifestări culturale interjudeţene, naţionale;
• organizarea sau susţinerea de activităţi de documentare, a expoziţiilor documentare;
• elaborarea şi editarea de materiale documentare, publicaţii.

În anul 2010 au fost încheiate proiecte de parteneriat:- PROIECT EDUCAŢIONAL DE PARTENERIAT 
“SFINTELE PASTI”, în colaborare cu următoarele instituţii: Şcoala Generală Cornu; Biserica Cuvioasa Parascheva Cornu de Jos. Perioada desfăşurării : martie -aprilie 2010- PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL“ŞAHUL – UN SPORT AL MINŢII “,în colaborare cu următoarele instituţii: Primăria şi Consiliul Local Cornu;Cămin Cultural Cornu;Şcoala Generală Cornu;Clubul Copiilor Breaza.Perioada desfăşurării: aprilie 2009 – aprilie 2010- PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
“KARATE , ARTA MAINII GOALE”, în colaborare cu următoarele instituţii: Primaria si Consiliul Local Cornu;Cămin Cultural Cornu;Scoala Generala Cornu;Clubul Copiilor Breaza.Perioada desfăşurării: septembrie 2009 - septembrie 2010
- PROIECT EDUCATIONAL
“COPILUL  SI  COPILARIA” în  colaborare  cu  următoarele  instituţii:Cămin  Cultural  Cornu;Scoala Generala Cornu;Clubul Copiilor Breaza;Biblioteca Comunala Cornu.
- PROIECT CULTURAL EDUCATIV
“ HAPPY  HALLOWEEN” în colaborare cu următoarele instituţii:Scoala Generala Cornu;Biblioteca Comunala Cornu.
-PROIECT CULTURAL ARTISTIC “IDEEA DE UNITATE LA ROMANI” în colaborare cu următoarele instituţii: Scoala Generala Cornu;Biblioteca Comunala Cornu;Clubul Copiilor Breaza;
Participări la diverse manifestări culturale, concursuri, festivaluri:

• SAPTAMANA FRANCOFONIEI – Comarnic;
• AMPLUS INTERNATIONAL – Salon de carte, presa si muzica;
• FESTIVALUL FOLCLORIC “HORA PRAHOVEANĂ “– Câmpina;
• FESTIVALUL “ZILELE COMARNICULUI” – Comarnic;
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• FESTIVALUL ARTELOR “NICHITA STĂNESCU, LA ECHINOCŢIU” – Ploieşti;
• EMISIUNEA TV – “PAHARUL FAVORIT”
• FESTIVALUL FOLCLORIC “CALABREAZA”
• CURSURILE DE VARA ”NICOLAE IORGA” – VALENII DE MUNTE
• SERBARILE TOAMNEI – VALENII DE MUNTE
• CARTE FRUMOASA, CINSTE CUI TE-A SCRIS
• EUROPA IN DIVERSITATE  -MURS ERIGNE
• CUPA 1 IUNIE LA CROSS
• FESTIVALUL FLORILOR DE TEI
• DOCUMENTAR  ETNOGRAFIE  SI  FOLCLOR  (UNIVERSITATEA  CLUJ,  CENTRUL  JUDETEAN CULTURAL PRAHOVA)
• MISCAREA PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMANESCDintre cele mai importante activităţi şi manifestări culturale menţionăm următoarele:

UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE – manifestare dedicată Marii Uniri, în cadrul căreia au fost expuse materiale informative, a fost organizat un concurs cu temă istorică activitate desfăşurată la CERCUL 
DE ISTORIE, al Căminului Cultural.
DE ZIUA TA, IUBITA MAMĂ ! – spectacol dedicat Zilei Internaţionale a Femei. Locul desfăşurării: Sala de spectacole a Căminului Cultural, unde au fost invitaţi locuitorii comunei, elevi, profesori, consilieri  locali, primar, viceprimar, directorul Şcolii Generale din Cornu de Jos, cadrele didactice. În programul spectacolului  au evoluat  membrii  cercurilor de dans modern,  dans sportiv,  ansamblul  de dansuri populare,  grupul  vocal,  cât  şi  membrii  trupei  de  teatru  din  cadrul  Bibliotecii  comunale  sub îndrumarea profesorilor de specialitate şi a instructorilor colaboratori ai Căminului Cultural, doamna David Mioara, domnul David Gheorghe şi domnul Stătescu George.
S.O.S. TERRA – manifestare închinată Zilei Mondiale a Pământului. Cu prilejul acestei manifestări a fost  organizat  un  concurs  în  cadrul  căruia  au  fost  menţionate  condiţiile  de  participare,  acestea constând în alcătuirea unui eseu despre Pământ, alcătuirea unui colaj (Pământul în viziunea copiilor) şi strângerea de diverse materiale despre protejarea mediului.
HRISTOS A ÎNVIAT! manifestare închinată Sfintelor Sărbători de Paşte.Sărbătoarea Învierii ca toate celelalte sărbători ortodoxe a fost întotdeauna respectată cu sfinţenie în lumea satului românesc, reprezentând pentru creştini un moment emoţionant, un simbol al bucuriei şi al înţelegerii. În cadrul acestei manifestari, membrii cercului de creaţie au încondeiat ouă, acestea fiind  ulterior  expuse  în  Biserica  Sfânta  Cuvioasa  Parascheva  din  Cornu  de  Jos.  Alături  de  ouăle încondeiate au fost expuse felicitări pictate, tot creaţie a membrilor cercului sus menţionat.
ZIUA EROILOR – ÎNĂLŢAREA DOMNULUI – sărbătoare dedicată eroilor neamului. Locul desfăşurării: Monumentul Eroilor, Cornu de Jos.Manifestările  dedicate  cinstirii  eroilor  neamului  sunt  o  tradiţie  respectată  cu  sfinţenie  de administraţia locală. Locuitorii comunei şi-au comemorat în data de 13.05.2010, eroii.Memoria celor care şi-au jertfit viaţa pentru patrie, pe câmpul de luptă, a fost evocată printr-un ceremonial devenit  tradiţie  în  localitate,  amintirea  eroilor  fiind  păstrată  vie,  astfel,  de  către  comunitatea  locală.  Evenimentul  a  fost  serbat  în  centru  comunei  unde  locuitorii  s-au  strâns,  la  Monumentul  Eroilor  pentru a participa la cinstirea memoriei celor care şi-au dat viaţa pentru ţară. Manifestarea a început cu  intonarea  Imnului  de  Stat,  urmată  de  un  colaj  de  cântece  patriotice  interpretate  de  membrii  cercului  de canto din cadrul Căminului  Cultural şi  nu în ultimul rând de ceremonialul religios de  pomenire  a  ostaşilor  căzuţi  în  luptă.  Ca  în fiecare  an,  primarul  comunei,  Cornel  Nanu,  a  rostit  o alocuţiune prin care a evocat faptele de vitejie a ostaşilor români şi importanţa jertfei lor. Cu această  ocazie au fost depuse coroane de flori la Monumentul Eroilor.
COPILARIA, ANOTIMP  ETERN –  spectacol, concursuri, expoziţie de carte, întreceri sportive, desene pe asfalt. În perioada mai-iunie în colaborare cu Şcoala Generală Cornu de Jos şi Biblioteca Comunală au fost organizate mai multe  concursuri in cadrul proiectului “Copilul si copilaria” , concursuri la care s-au  putut  înscrie  elevi  ai  claselor  V-VIII.  În  urma  jurizării  lucrărilor  au  fost  acordate  premii  câştigătorilor. De menţionat este ajutorul acordat de către cadrele didactice implicate în derularea  activităţii .
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FESTIVALUL “FLORILOR DE TEI”– ziua localităţii. Sâmbătă 3.07.2010, a avut loc “Festivalul Florilor de Tei”, sărbătoare dedicată zilei localităţii Cornu. Dacă, prima dată, festivalul a fost organizat pentru a sărbătorii atestarea documentară a comunei, al doilea în vederea punctării prieteniei care a fost  încheiată cu localitatea Murs-Erigne din Franţa, cel de-al treilea festival a fost un început pentru ceea  ce va deveni o tradiţie, iar cea dea patra editie a festivalului s-a demonstrat a fi un succes ca la fiecare  editie. Spectacolul început la orelor 14:00, a fost deschis de ansamblul folcloric al Căminului Cultural  Cornu “FLOARE DE CORN”, iar membrii cercului de canto şi grupul vocal au susţinut un program de cântece populare, alături de aceştia pe scena au fost prezenţi membrii Ansamblului Folcloric ai Casei  de Cultură din Comarnic, membrii Ansamblului Folcloric al Consiliului Judeţean Prahova însoţiţi de  soliştii acestora, Ansamblul Folcloric Miorita Campina, Ansamblul Folcloric Floare De Colt Maneciu.  De asemenea pe scena au urcat artişti consacraţi Fuego,  Marina Florea, Formaţia Alesis, Veta Biris.Cu  ocazia  acestei  manifestări  a  fost  editat  numărul  49  al  publicaţiei  locale  « Cornu  Înflorit. Organizarea acestei manifestări culturale a fost bine primită atât de locuitorii comunei cât şi de toţi cei veniţi din afara localităţii, evenimentul a stârnit interes tuturor iubitorilor de istorie, de cultură şi  de frumos.
15.08.2010,  Ziua  Sfintei  Fecioare  Maria  este  o  zi  importantă  pentru  locuitorii  comunei  Cornu, deoarece lăcaşul sfânt, biserica, aduce în sufletele noastre lumina, hotărârea nestrămutată şi dorinţa de fapte bune, făcând ca şi noi să stăm sub semnul Sfintei Cruci, bucurându-ne de această sărbătoare  mare ce ne aduce pace în suflete.
ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI– manifestare dedicata Zilei Nationale a Romaniei si implinirea a 91 de ani de la Marea Unire.  Cu prilejul  implinirii  a 91 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 Caminului  Cultural 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. 
FESTIVITĂŢI DEDICATE SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ.  Toţi  copii,  membrii  ai  cercurilor de canto, dansuri populare, dansuri moderne, membrii ai Ansamblului Folcloric, ai trupei de teatru la invitaţia  mai  multor  instituţii  de  pe  raza  localităţilor  Cornu,  Poiana  Câmpina,  Câmpina,  au  participat  în perioada sărbătorilor, cu un program de colinde şi dansuri populare specifice zonei de provenienţă.Purtati de gândul de a pune în lumină tradiţia şi folclorul , grupul de colindători împreună cu membrii  ansamblului folcloric “Floare de Corn “, a prezentat un program etno folcloric de datini şi obiceiuri de  iarnă  specifice  zonei  noastre,  frumuseţea  costumelor  populare,  colindele,  urăturile  dansurile  şi  obiceiurile tradiţionale de pe Valea Prahovei.
 
BIBLIOTECA COMUNALĂ        Biblioteca publică alcătuieşte puntea solidă dintre culturi şi civilizaţii diferite, dintre moduri de  viaţă prin care de mii de ani comunităţile umane trăiesc, gândesc şi crează valori specifice. Cartea este un mister după care se ascund mii şi mii de cunoştinţe ce le destăinui pe zi ce trece. Ea ghidează  tinerii  cititori  să  găsească,  să  înţeleagă  şi  să  aprecieze  frumuseţea  limbii  române  şi  a  creaţiilor literare,  dobândind  cunoştinţe  generale  pentru  a  înţelege  şi  descifra  « misterele »  vieţii  făcând conexiuni  între  aspecte  ale  vieţii  şi  creaţii  scrise.  Deasemenea  biblioteca  publică  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.  Iniţiază,  organizează  sau  colaborează  la  derularea  unor  proiecte,  programe  şi  activităţi  de diversificare,  modernizare  şi  informatizare  a  serviciilor  de  bibliotecă.  În  anul  2010,  activitatea culturală la nivelul localităţii noastre, a fost diversă şi a cuprins o arie bogată de evenimente specifice, încununate  de  efortul  şi  colaborarea  instituţiilor  locale  (  Primăria  şi  Consiliul  Local,  Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Prahova, Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga”,  precum şi  instituţiile  de cultură şi  învăţământ din localitate). Majoritatea activităţilor cuprinse în programul de activitate şi-au propus creşterea calităţii serviciului şi atragerea unui număr mai mare 
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de cititori, îmbunătăţirea imaginii bibliotecii şi a relaţiei cu utilizatorii, aplicarea unui management eficient, cu ajutorul căruia beneficiarul să fie atras către lectură şi să descopere activităţile organizate.      Deoarece viitorul bibliotecii depinde şi de capacitatea de adaptare la evoluţia rapidă a societăţii, în  anul  2010  biblioteca  noastră  a  procurat  programul  E-BIBLIO,  program  gratuit  de  inventariere electronica a cărţilor din bibliotecă, de catalogare în sistem alfabetic a tuturor volumelor existente şi  deasemenea,  programul  BIBLIONET,  program  ce  are  ca  obiectiv  favorizarea  accesului  gratuit  la Internet şi instalarea de calculatoare în bibliotecile publice, instituţia noastră urmează să primească în luna aprilie a anului 2011 patru calculatoare. În anul 2010 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,  programe  cultural-artistice, etc. În cadrul acţiunii  „Prietenii cărţii”, la începutul anului 2011, au fost premiaţi cei mai fideli cititori ai bibliotecii noastre, cu premii constând în cărţi de literatură universală, beletristică şi  literatură pentru copii.       În fiecare an timp de patru zile biblioteca noastră este gazda unor activităţi culturale interesante cu  şi  despre  carte,  organizate  în  colaborare  cu  cadrele  didactice  ale  unităţilor  de  învăţământ  din localitate  în  cadrul  „Zilelor  Bibliotecii”  ediţia  a  VIII-a.   Marţi  19  octombrie  2010,  a  avut  loc deschiderea  acestei  manifestări  culturale  ce  a  avut  ca  temă  „  Rolul  bibliotecii  în  comunitatea 
locală”.  Din  partea  Bibliotecii  Judeţene  „Nicolae  Iorga”,  a  participat  doamna  Loredana  Stanciu,  doamna  Mihaela  Sandu,  domnul  director  Nicolae  Boaru  precum  şi  alţi  reprezentanţi  ai  instituţei judeţene,  reprezentanţi ai comisiei de cultură din cadrul Consiliului Local, cadre didactice, elevi şi părinţi, reprezentanţi ai bibliotecilor orăşeneşti şi comunale din localităţile învecinate. Tot în această  zi  cei  mai  mici  actori  ai  cercului  de  teatru  au  prezentat  montajul  literar:   „Lumea  Basmelor”. Miercuri  22  octombrie  2010,  biblioteca  noastră  a  fost  gazda  elevilor  din  ciclul  primar  care  au desfăşurat o serie de activităţi  culturale şi educative sub titlul:  „Lumea magică a bibliotecii”.  Cu titlul „În memoriam Nicolae Labiş  -  75 de ani de la naştere”,  joi 23 octombrie 2010,  au fost invitaţi în cadrul instituţiei noastre doamna Margareta Labiş – sora poetului Nicolae Labiş, domnul prof.  Florin  Diac  şi  domnul  prof.  Petre  Nicolescu.  Cu  acest  prilej  membrii  cercului  de  teatru  au prezentat câteva secvenţe din volumul „Păcălici şi Tândăleţ” scris de Nicolae Labiş şi tot în această zi a avut loc şi lansarea cărţii: „Şcoala matematică românească de-a lungul timpului”. „Toamna în 
poezia  românească”  a  fost  titlul  sub  care  s-a  încheiat şirul  activităţilor  culturale,  din  acea săptămână,  având  ca  scop  principal  stimularea  interesului  elevilor  claselor  V-VIII  pentru  poezia românească. Acest moment a fost susţinut de către doamna profesoară Nicoleta Manta şi de către domnul profesor Daniel Zamfira.      La data de31 decembrie 2010 colecţiile Bibliotecii Comunale Cornu se prezintă astfel:

- fond de carte: 18807  
- valoarea fondului de carte: 139.514.37 leiPe parcursul anului 2010 Biblioteca Comunală Cornu a achiziţionat documente, publicaţii după cum urmează:- din bugetul local:          * volume: 10          * valoare: 228.45 lei- donaţii:           * volume: 649          * valoare: 3311.54 leiTotal achiziţii în anul 2010:            * volume: 659 * valoare: 3539.99 leiDe  acest  tezaur  de  învăţătură,  cunoaştere  şi  înţelepciune  au  beneficiat  prin  împrumut  la domiciliu, sală de lectură sau informare directă la bibliotecă un număr de 884 de utilizatori, care au  împrumutat sau consultat cărţi din toate domeniile de activitate.               Pentru  satisfacerea  cerinţelor  de  lectură  şi  informare  a  utilizatorilor  s-a  urmărit  achiziţionarea de publicaţii noi din toate domeniile de activitate, în vederea obţinerii unui echilibru 
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tematic corespunzător colecţiilor, care să asigure caracterul enciclopedic şi omogen al fondului de  carte. Astfel din bugetul local s-au achiziţionat cărţi  de la editurile: S.C.  “Criterion”,  S. C. “102MG TOP” S.R.L, S. C. “Glisando” S.R.L. Către biblioteca noastră au fost donate cărţi de istorie, geografie, artă, literatură română şi universală, matematică, literatură pentru copii, etc. de către persoane fizice atât din localitatea noastră cât şi din alte localităţi:
- Doamna Zugravu Rodica
- Domnul Burchiu Victor
- Doamnul Coterbic Corneliu
- Doamna Dima Simona 
- Domnul Dima George
- Domnul Florin Diac
- Domnul Ionescu LiviuInstituţia noastră a primit cărţi şi din partea Bibliotecii Judeţene “Nicolae Iorga” dar şi din partea  editurii “Cotidianul” din Bucureşti.Pe parcursul anului 2010 Biblioteca Comunală Cornu a propus următoarele Proiecte Educaţionale:1. PROIECT DE PARTENERIAT: „OBICEIURI ŞI TRADIŢII DE PAŞTI” 2. PROIECT DE PARTENERIAT: „S.O.S. TERRA”3. PROIECT DE PARTENERIAT: „ÎN UNIVERSUL CĂRŢILOR”.4. PROIECT DE PARTENERIAT: „COPILUL ŞI COPILĂRIA”Deasemenea membrii cercului de teatru au participat în cadrul Clubului Copiilor Breaza la activităţile desfăşurate de către cercurile artistice cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, iar în luna septembrie 2010, Biblioteca Comunală Cornu, a fost premiată alături de alte biblioteci din judeţul  nostru cu prilejul  ediţiei  a II-a a Salonului de Carte,  Presă şi  Muzică în cadrul Casei  de Cultură a  Sindicatelor din Ploieşti.

CAPITOLUL III

MEDIU. AMENAJAREA TERITORIULUI.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.În anul 2010,  o   atenţie  deosebită a  fost  acordată pentru îndeplinirea tuturor  atribuţiilor  prevăzute  în  Legea  195/2005  aprobată  şi  modificată  prin  Legea  nr.  265/2006 privind  protecţia mediului,  Ordonanţei  de urgenţă  nr.  78/2000 aprobata şi  modificată de Legea 426/2001 privind regimul deşeurilor şi în special atribuţiilor prevăzute de Ordonanţa guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale. O altă prioritate a fost şi colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice conform Legii nr. 132/30.07.2010. In cadrul compartimentului privind Protectia Mediului, împreună cu viceprimarul Primariei si Inspectia sanitară  de  stat  s-au  efectuat  controale  (în  urma unor  reclamaţii)   privind  amplasarea  coteţelor  de  animale  sau  a  foselor  septice   la  o  distanţă  necorespunzatoare  faţă  de  proprietăţile  învecinate care pot creea disconfort prin mirosurile degajate. Au fost intocmite procese-verbale de  constatare şi referate privind condiţiile igenico-sanitare. S-au efectuat controale şi s-au dat avertizări, somaţii şi sesizări pentru:- cetăţenii care abandonează sau depozitează deşeuri menajere şi  ambalaje pe spaţii verzi, căi de comunicaţii, în locuri publice sau în alte locuri nepermise.  - cetăţenii care depozitează materialelor de construcţie pe carosabil sau pe trotuare.-locuitorii care posed imobile atât pe sectoarele de drumuri publice cât şi pe celelalte drumuri comunale, în special pe strada Carol I, conform Ordonanţei Guvernului  nr.43/1997-privind regimul  juridic al drumurilor.
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În urma controlului de la Garda de mediu-comisarii Miclea Carmen şi Stoica Petre- s-a emis o notă  de  constatare  ca  urmare  a  controlului  tematic  privind  colectarea  selectivă  a  deşeurilor  la instituţiile  publice  din  data  de  09.08.2010.  Ca  urmare  a  controlului  nu  s-au  emis  sancţiuni,  iar măsurile ce s-au impus au fost implementate conform prevederilor Legii 132/2010 în cel mai scurt timp împreună cu firma S.C. FLORICON SALUB S.R.L. Fiecare  instituţie  a  fost  dotată  cu  europubele  pentru  colectarea  selectivă  a  deşeurilor, reprezentanţii Şcoalii şi Grădiniţelor au fost insruite, iar raportarea către Agenţia Naţională de Mediu s-a  făcut  de  căte  ori  situaţia  o  cerea.  Conform  acestei  Legi  s-a  alcătuit  registrul  de  evidenţă  a deşeurilor colectate selectiv.Alte note de constatare s-au efectuat în data de  02.08.2010 şi în data de 27.09.2010, unde  împreună cu comisarii Garzii de mediu, Enoae Florin şi Buzilă Constantin, inspectorul de mediu s-a  deplasat la  domnul Georgescu Nicolae,  în urma unor sesizări  făcute de vecinul  său Petrică Vasile privind funcţionarea ilegală a unui gater. Lunar,   pentru Agenţia pentru Protecţia Mediului,  au fost trimise rapoarte privind situaţia proiectelor  de  infrastructură de mediu,  situaţie  cu proiectele  finalizate  sau cele  aflate  în curs de  finalizare.În luna iulie s-a încheiat un protocol de colaborare cu Asociaţia RECOLAMP privind recipienţi  pentru colectarea deşeurilor din surse de lumina uzate.În luna septembrie comuna Cornu a participat la desfăşurarea proiectului denumit ,,Let’S Do It, Romania” proiect care s-a desfăsurat pe plan naţional. La acest proiect au participat şi cetăţenii  comunei Cornu, împreună cu copii Şcolii generale, sloganul proiectului a fost ,, O viaţa sănătoasă şi în  echilibru cu natura”.
URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUIBaza  legala  a  activitatii  de  emitere  a  documentelor  Certificat  de  Urabanism,  respectiv Autorizatia  de  Construire  este  in  principal  Legea  nr.  50/1991  republicata  ,  inclusiv  Legea  nr. 261/2009. Acesta Lege a fost modificata in cursul anului 2009 in luna iulie, iar la inceputul anului 2010  a  fost  din  nou  republicata  aducandu-i-se  imbunatatiri  in  sensul  de  a  se  aduce  mai  multa  autonomie localitatilor in emiterea actelor.Biroul de urbanismul functioneaza in prezent in subordinea  Primarului comunei  Cornu si este coordonat de catre secretarul comunei Cornu.Sinteza activitatii pe anul 2010 ;

- Elaborare documentatii de urbanism ,
- Raspunsuri la diverse adrese ale seviciilor din cadrul Primariei, ale cetatenilor si institutiilor in legatura cu regimul constructiilor , inexistenta a constructiei, edificarii constructiei, avize de dezmembrare teren , adeverinte de teren intravilan, eliberarea de planuri de situatie ,
- Control si verificari in teren  in vederea respectarii legislatiei de urbanism si a diciplinei in constructii;
- Umarirea in teren a zonelor calamitate in care s-au produs alunecari si inregistrarea lor .
- Participarea la receptionarea lucrarilor.S-au inregistrat  cereri ce contin :

 lucrari de reparatii si investitii care au fost prevazute in bugetul pe anul 2010,
 realizarea rapoartelor statistice cu privire la activitatea  biroului de urbanism si amenajarea teritoriului,
 participarea la sedintele Comisiei de Acorduri Unice ,
 participarea la sedintele Comisiei Tehnice Judetene D.U.A.T.S-au intocmit rapoarte statistice transmise catre Directia Judeteana de Statistica: raport statistic lunar cu privire la situatia Autorizatiilor de Construire eliberate, pe categorii de constructii; rapoarte statistice trimestriale , raport statistic anual cu privire la numarul de locuinte construite si 
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indicii si caracteristici ale acestora ( suprafata construita, suprafata locuibila, suprafata utila, valoare), etc. 
  In decursul anului 2010 s-au eliberat :

- 57 de autorizatii de construire,
- 100 certificate de urbanism,
- 44 autorizatii de bransamente,
- 8 autorizatii de desfiintare,
- 14 reactualizari de certificate de urbanism si autorizatii de construire,
- 70 procese verbale de receptie,
- 3 procese verbale de constatare a contraventiilor,
- 48 avize si acorduri,
- adeverinte si certificate pentru lucrarile de cadastru,
- adeverinte si certificate de nomenclatura stradala,S-au facut verificari de limite de proprietate  si  de solutionare a diverselor contestatii.S-au facut verificari pentru compartimente ale Primariei.S-au  efectuat  deplasari  in  teren  pe  teren,  pe  raza  comunei  Cornu,  la  faze  determinante, constatari la terminarea lucrarilor .S-au efectuat de asemenea deplasari  pentru a constata si rezolva  cele sesizate sau reclamate  de catre cetateni.S-au efectuat deplasari in comuna pentru rezolvarea situatiilor de constructii  neautorizate sau  care  nu  respecta  autorizatiile  eliberate  si  controale  impreuna  cu  consilierii  de  la  Consiliul Judetean Prahova, Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si cu inspectorul de zona  de la Inspectia Teritoriala in Constructii Prahova.S-au  intocmit  studii  de  oportunitate  ,  rapoarte  de  specialitate  privind  inchirierea  ,  concesionarea bunurilor din domeniul public sau privat, precum si activitati in vederea definitivarii si avizarii obiectivului: Reactualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism.S-au  urmarit  stadiile fizice la lucrarile ce se executa de catre cetateni si s-a asigurat asistenta  tehnica.S-au receptionat urmatoarele lucrari reprezentative: 1. Sala de Sport;2. Sistematizare strada Aninis;3. Sistematizare pe verticala in incinta Sala de Sport;                  

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 şi  H.C.L. nr.40/28.10.2009, ca serviciu public de interes local, având ca obiecte de activitate următoarele :a)transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile  pentru toţi utilizatorii din cele două sate componente ale comunei Cornu : satul Cornu de Jos şi satul Cornu de Sus ;b)colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare şi epurarea apelor uzate şi evacuarea în emisar ;c)proiectarea şi execuţia branşamentelor şi instalaţiilor de apă şi utilizare ;d)comercializarea, montarea şi verificarea contoarelor de apă ;e)producerea şi livrarea energiei termice ;f)întreţinerea şi repararea străzilor şi drumurilor comunale ;g)transporturi cu autovehiculele din dotare ;
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h)salubrizarea domeniului public şi privat al comunei, întreţinerea zonelor şi spaţiilor verzi,  producerea şi comercializarea de flori, arbuşti şi plante ornamentale prin sera de flori a comunei ;i)iluminatul public ;j)administrarea,  gestionarea,  întreţinerea,  repararea şi  exploatarea eficientă a serviciilor şi  bunurilor din patrimoniul propriu şi în interesul comunităţii locale ;k)asigurarea  funcţionării  şi  exploatarea  în  condiţii  de  siguranţă,  rentabilitate  şi  eficienţă economică a bunurilor aferente serviciului pe care le gestionează ;l)protecţia  şi  conservarea  construcţiilor  care  fac  parte  din  patrimoniul  propriu, înconformitate cu reglementările legale în vigoare ;m)ridicarea continuă a standardelor serviciului prestat ;n)formularea de propuneri  pentru  actualizarea  normelor  şi  regulamentelor  locale  privind buna funcţionare a serviciului ;o)încheierea contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi urmărirea executării acestor contracte ;p)încasarea contravalorii furnizării serviciilor de apă şi canalizare, transport auto, a taxelor locale  pentru  întreţinerea  drumurilor  şi  a  taxelor  speciale  de  racordare  la  reţelele  comunale  de utilităţi publice, în conformitate cu prevederile hotărârilor Consiliului Local al comunei Cornu ;q)somarea şi chemarea în judecată a utilizatorilor (persoane fizice şi juridice) rău platnici, rezilierea contractelor, dacă e cazul, recuperarea creanţelor neîncasate şi sistarea branşamentelor.De asemenea în temeiul Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi a Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.88/2007 a fost adoptat prin H.C.L. nr.28/13.05.2008 Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din comuna Cornu.
Aria de operare :Comuna Cornu cu cele două sate componente : Cornu de Jos şi Cornu de Sus.
Capacităţi :

• Apa potabilăApa potabilă furnizată în com. Cornu provine din două surse :a) S.C.  EXPLOATARE  SISTEM  ZONAL  PRAHOVA  S.A.  –  sursa  principală  de  apă  tratată  şi clorinată ;b) S.C. C.P.G.C. S.A. Câmpina – sursă de rezervă – apă tratată şi neclorinată .Volumul de apă preluat de catre S.G.C.L. în anul 2010 de la furnizorul E.S.Z. Prahova  se ridică la 209.170mc, cu 4,1%% mai mult faţă de anul 2009.De la cele două surse de apă tratată, apa ajunge prin doua racorduri la  staţia de pompare aparţinand  C.L.  Cornu.  Staţia  de  pompare  echipată  cu  4  electropompe  este  automatizată  şi monitorizată avand o capacitate  de pompare de 4320mc/zi.Datorită faptului staţia de pompare este automatizată funcţionând fără personal, pe parcursul anului datorită fluctuaţiilor de tensiune şi  a unor fenomene meteorologice s-au mai produs unele întreruperi în funcţionare care au necesitat deplasarea la Paltinu indiferent de ora de producere a întreruperii. Persoana responsabilă cu intervenţiile la staţia de pompare a fost şeful de serviciu.De  la  staţia  de  pompare  Paltinu  apa  este  refulată  printr-o  conductă  de aducţiune PIED Dn315mm în lungime de 8260m. Pe parcursul anului 2010 au fost efectuate operaţiuni de curăţire şi  întreţinere periodică a căminelor de pe conducta de aducţiune.
Gospodăria de apă amplasată în zona Topşeni, are în componenţă un rezervor de 300mc, o staţie  de  pompare  pentru  zonele  înalte  şi  o  instalaţie  de  clorinare.  În  luna  mai,  cu  ocazia  unei întreruperi furnizării apei datorită unor lucrări la ESZ Paltinu,  au fost executate lucrări de igienizare  a bazinului de stocare. Pe parcursul întregului an s-au executat lucrări de întreţinere şi curaţenie  curente ale gospodăriei de apă.Atât gospodăria de apă, cât şi staţia de pompare sunt monitorizate 24 de ore din 24 de ore de  un sistem comandat printr-un computer prin care, în urma unor deficienţe în funcţionarea sistemului,  sunt avertizaţi prin SMS pe telefonul mobil atât şeful de serviciu, cât şi viceprimarul.
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În  anul  2010  la  gospodăria  de  apă  au  fost  efectuate  în  regie  proprie  lucrări  curente  de  întreţinere constând în vopsitorii la conductele din staţia de pompare şi a împrejmuirii. 
Reţeaua de distribuţie  a apei potabile are o lungime de 31,486km şi deserveşte cele două sate Cornu de Jos şi Cornu de Sus. O parte din această reţea în lungime de 17,861km a fost înlocuită cu conducte  din  polietilenă  prin  programul  Sapard  în  2004-2005.  Au  fost  efectuate  toate  lucrările necesare privind remedierea defecţiunilor apărute. 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 : 1934 din care : - 1878 abonaţi casnici ; - 71 agenţi economici .Pe parcursul anului 2010 numărul abonaţilor a crescut cu 20 faţă de 2009. Pentru cei 20 de noi abonaţi, la cererea acestora, S.G.C.L. a întocmit proiectele de execuţie şi a executat branşamentele. Calitatea apei potabile furnizate a fost  monitorizată permanent printr-un număr de 45 de probe prelevate şi 9 indicatori analizaţi printr-un program de autocontrol încheiat între S.G.C.L. şi  D.S.P. Prahova – L.S.P. Câmpina. Toate cele 45 de probe prelevate s-au încadrat în limitele admisibile, neexistând depăşiri ale unor parametrii şi neîncadrarea în limitele de potabilitate.
Preţuri şi tarife :2,50 lei/mc apă potabilă furnizatăPreţurile şi tarifele la serviciile prestate au fost obţinute prin avizele nr.2488/29.06.2007 şi 5098/20.12.2007 emise de A.N.R.S.C. Documentaţiile de fundamentare a preţurilor şi tarifelor au fost întocmite de serviciul contabilitate al S.G.C.L.Activitatea de facturare a costat în emiterea unui numar de 18.101 facturi de apa-canal, în valoare de 543.675lei pentru abonaţii casnici şi persoane juridice. Nu s-au înregistrat valori foarte  mari ale restanţelor la plata facturilor de apa-canal,  cel mai mare debit lunar fiind mai mic decât  valoarea lunară a facturilor emise.

• CanalizareaReţeaua de canalizare măsoară 4,2 km şi cuprinde zona centrală a comunei. Apele menajere preluate de la cei 245 abonaţi ai serviciul de canalizare sunt tratate în decantorul Imhoff de 500 de  locuitori din zona pod Baliţă. Capacitatea decantorului este depăşită necesitând retehnologizare s-au construcţia  unei  staţii  de  epurare  noi.  Acest  lucru este  prevăzut  prin  proiectul  de  « Extindere şi modernizare canalizare ». Execuţia lucrărilor pentru proiectul amintit a început în luna august 2010 investiţia  fiind finanţată  prin PNDR. Pe  parcursul  execuţiei  am efectuat deplasări  în teren pentru urmărirea  desfăşurării  lucrărilor  fiind  numit  responsabil  tehnic  în  echipa  de  implementare  a proiectului.Pe parcursul anului 2010 s-a mărit cu 22 numarul abonaţilor la serviciul de canalizare. Pentru toţi  cei 22 abonaţi,  la cererea acestora,  s-au întocmit proiecte de execuţie şi  s-a acordat asistenţă  tehnică. Calitatea apelor menejere epurate şi evacuate în emisarul Pâraul Baliţa a fost monitorizată în  conformitate cu prevederile autorizaţiei de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de mediu printr-un număr de 12 probe prelevate lunar şi 13 parametrii analizaţi. S-au înregistrat depăşiri peste limitele admisibile  la  parametrii  nitraţi,  fosfaţi  şi  detergenţi.  Pentru  realizarea  activiataţii  de  urmărire  a  calităţii apelor evacuate în emisar s-a încheiat un contract cu un laborator autorizat.S-au executat periodic lucrări de curăţire şi igienizare a perimetrului decantorului Imhoff.
Preţuri şi tarife :0,21lei/mc canalizare apă menajerăPreţurile şi tarifele la serviciile prestate au fost obţinute prin avizele nr.2488/29.06.2007 şi 5098/20.12.2007 emise de A.N.R.S.C. Documentaţiile de fundamentare a preţurilor şi tarifelor au fost întocmite de serviciul contabilitate al S.G.C.L.

• TransportActivitatea de transport s-a desfaşurat cu autobasculanta din dotare şi a costat în servicii de transport de pietriş pentru balastarea strazilor între diverse puncte, resturi vegetale din parc şi zone  verzi,  pamânt  pentru  seră,  materiale  rezultate  din  difererite  lucrări  de  executate  la  obiective 
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aparţinând  primăriei,  cherestea,  prestări  servicii  transport  pentru  persoane  fizice  şi  juridice  ş.a. Veniturile realizate din activitatea de transport s-au ridicat la 7.561lei.S-au  întocmit  FAZ-urile  aferente  fiecărui  autovehicul  în  parte  şi  situaţia  consumurilor  de combustibil, aferente transporturilor realizate.
• Prestări serviciiAu fost executate lucrări de prestări servicii constând în tăieri de arbori, tuns tei, văruit tei,  confecţii metalice diverse, plantat arbori, lucrări de reparaţii instalaţii sanitare şi încălzire, cosit spaţii  verzi, reparaţii instalaţii iluminat festiv pentru clienţi persoane juridice. Valoarea totală a prestărilor servicii pe anul 2009 s-a ridicat la 1.199lei.De asemenea au fost achiziţionate un numar de 45 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 43 de contoare. 
• Eliberarea avizelor de amplasamentÎn  anul  2009 au  fost  eliberate  un numar  de  73  de  avize  pentru  documentaţiile  necesare pentru  obţinerea  autorizaţiilor  de  construire,  verificându-se  pe  planurile  de  amplasament  dacă construcţiile  propuse  nu  afecteaza  reţeaua  de  apa  şi/sau  canalizare.  Nu  a  fost  emis  niciun  aviz  nefavorabil.
• Alte activitati desfăşuratePe parcursul anului 2009 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 ;
- efectuarea instructajelor lunare de protecţia muncii şi situaţii de urgenţă ;
- participarea  la  seminarul  cu  tema  “Organizarea,  coordonarea  şi  funcţionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice. SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE : înfiinţare, organizare, conducere şi administrare. Implementarea sistemului de reglementări, asigurarea condiţiilor necesare satisfacerii utilizatorilor în conformitate  cu  standardele  europene”  organizat  de  Autoritatea Naţională  de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice

• Activitatea financiar-contabilăS-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 :
- declaraţii privind fondul de şomaj ;
- declaraţii privind fondul CASS ;
- declaraţii  privind Casa de Asigurări Sociale ;
- declaraţia 100 privind situaţia datoriilor la bugetul de stat ;
- declaraţia 300 privind decontul deTVA ;
- monitorizarea cheltuielilor de personal ;
- situaţii catre ANRSC privind apa-canal şi enegia termică ;
- declaraţia ANRSC privind producţia realizată ;Lunar s-au întocmit :
- pontaje, ştate plata salarii, ordine de plata aferente salariilor ;
- fişe cont analitic şi sintetic ;
- registre de TVA colectat şi deductibil ;
- balanţa contabila ;
- situaţia producţiei realizate pe capitole de venituri ;
- note de intrare-recepţie,  bonuri de consum, fişe de magazie (ori  de câte ori  este nevoie) ;
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- facturi privind serviciile de apa-canal pentru populaţie şi agenti economici ;Zilnic s-au întocmit :
- registrul de casa şi borderouri de încasări ;
- monetare ;
- ordine de plata la care se anexeaza angajamentele de plata ;Trimestrial s-au întocmit :
- Bilanţul contabil ;
- Contul de rezultat patrimonial ;
- Situaţia fluxurilor de trezorerie ;
- Contul de execuţie cheltuieli ;
- Contul de execuţie venituri ;
- Plaţi restante ;
- Disponibil din mijloace cu destinaţie speciala ;
- Situaţia activelor şi datoriilor.Semestrial s-au întocmit :
- declaraţia 394 referitoare la furnizori şi clienţi ;
- date informative privind fondul de salarii şi numericul de personal ;
- declaraţia către Agenţia Naţionala a Fondului de Mediu ;Anual s-a întocmit :
- bugetul detaliat pe venituri şi cheltuieli ;
- declaraţia 010 şi 070 la DJPS ;
- fişe fiscale aferente salariilor pe anul precedent .

Codul legislativ după care s-a desfaşurat activitatea :
- Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – Legea 286/2006 ;
- Legea 571/2003 – Codul Fiscal ;
- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice , modificată şi completată cu OUG 13/2008;
- Legea 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare ;
- Legea 458/2002 – calitatea apei potabile modificată şi completată cu Legea 311/2004 ;
- H.G. 974/2004 – supravegherea, inspecţia sanitară şi monitorizarea calităţii apei potabile ;
- Legea apelor 107/1996 – cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea 265/2006 – Legea mediului ;
- Legea 319/2006 – Legea securitaţii şi sănătaţii în muncă.

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.108/20.07.2009 ;
- Autorizaţii de mediu nr.PH-606/21.11.2007 şi nr.PH-464/18.09.2006 ;
- 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,  revaluat  şi prelugit pe 23.03.2007 ;
- contact servicii medicina muncii ;
- licenţa de operare clasa a III-a nr.0359/02.12.2008.Pentru toate autorizaţiile, avizele şi procedurile de vize anuale au fost întocmite documentaţiile  necesare.

Structura organizatorică şi personalul se prezinta astfel : 1 şef serviciu, 1 contabil, 1 casier, 1 şofer, 1 lacătuş, 2 sudori, 1 operator hidro, 1 electrician.
Dotarea tehnică pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor şi operativitate în soluţionarea avariilor sau defecţiunilor este bună şi constă în : o autoutilitară, o basculantă, un generator curent, 
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pompă epuisment, generator de sudură autogen, transformator de sudura electric, ciocan demolator,  o autovidanjă, bormaşină, polizor unghiular.
Realizări din activitatea specifică :

- execuţie branşamente apă – 30buc. ;
- execuţie branşamente canal – 5buc. ;
- proiecte apa, canal – 35buc. ;
- avize eliberate – 73 ;
- reparaţii -94 ;

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

Veniturile serviciului pe activităti :
- apă – canal      =  410.489lei ;
- branşamente     =    34.666lei ;
- taxe şi avize     =    53.639lei ;
- energie termică =   16.878lei ;
- transport             =    21.455lei ;
- prestări servicii   =   15.199lei ;
- alte activităţi      =      2.863lei.

Obiective propuse pentru anul 2011 :
- 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 ;
- 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  printr-un numar de 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 ADMINISTRARE ŞI ÎNTREŢINERE SPAŢII  VERZIActivitatea 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).În anul 2010 personalul angajat a asigurat producerea materialului săditor necesar asigurării decorului floral în perimetrul localitaţii, lucrările de pregătire, amenajare şi popularea  terenului cu plante, pregătirea răsadniţelor. În perioada de vegetaţie, s-au executat lucrări de cosire mecanică a parcului şi spaţiilor verzi; s-a asigurat buna întreţinere şi conservare a materialului dendrologic şi floricol; s-au executat zilnic lucrări  specifice  de  întreţinere  şi  conservare  a  spaţiilor  verzi  în  funcţie  de  sezon  şi  lucrări  de amenajare şi reamenajare decoruri florare şi plantări pe suprafeţele special amenjate; s-au executat  zilnic  lucrări  de  salubrizare  a  parcurilor  şi   zonelor  verzi,  dezăpezire  sau  alte  lucrări  specifice menţinerii unui grad civilizat al acestora ;Personalul angajat în cadrul serviciului a prestat şi alte activităţi, din care enumerăm:- efectuarea curăţeniei în birouri şi celelalte încăperi şi spaţii aferente Primăriei;
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- efectuarea curăţeniei în birouri şi celelalte încăperi şi spaţii aferente Căminului cultural, bibliotecii  comunale şi a muzeelor;- efectuarea curăţeniei în jurul instituţiilor publice în toate zonele aferente domeniului public şi privat aflate în administrarea primăriei, în mod special: terenurile aferente cursului râului Prahova, zona  monumentelor,  intrările  în  localitate,  zonele  utilizate  în  mod  nelegal  ca   depuneri  de  deşeuri  menajere, etc.
CAPITOLUL V  - OBIECTIVE 2011

Lucări în continuare :
 Construire Centru cultural;
 Sistematizare pe verticală şi reţele utilităţi la sala de sport şi centrul cultural: 
 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

Lucări noi:
 Reparaţii  şi  modernizare  drumuri  comunale  de  interes  local:  Murs-Erigne,  Petrolistului,  
Bujorului;
 Apărări maluri strada Murelor punct “Savu”;
 Amenajare trotuare intersecţie Carol I – Grădiniţă Cornu de Jos;

 „Construire centrala fotovoltaică de producere a energiei electrice din conversia energiei solare”  Program  POS  CCE  AP4/DMI-2-Valorificarea  resurselor  regenerabile  de  energie  pentru producerea energiei verzi ;
 Extindere reţea de canalizare în satul Cornu de Jos  –  Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare;
 Construire  bază  sportivă  –  stadion  -  Programul  de  dezvoltare  a  infrastructurii  unor  baze sportive din spaţiul rural

 Reparaţii drum Provinceanu punct “Coman”;
 Montare panouri metalice la gardul parcului comunal;
 La sediul primăriei:
- montare panouri gard metalic la gardul primăriei,
- montare barieră la intrarea în parcarea primăriei,
- amplasarea unor pergole de delimitare 
- amplasarea unor stâlpi pentru drapele.
 Lucrări  conexe  pentru  terenul  polivalent  de  sport  din  satul  Cornu  de  Sus:  tribune,  grup sanitar, vestiare;
 Lucrări de reparaţii şi amenajare troiţă şi fântână parc;
 Lucrări de reparaţii şi zugrăveli, grup sanitar la Căminul cultural;
 Amenajare spaţiu pentru rasaduri de flori prin extindere la sera de flori;M
 Puţ sec pt.animale moarte.
Proiecte :
 PT reparaţii şi modernizare drumuri : Bdul Eroilor, Muscelului, Plopilor, aleea Mănăstirii
 PT consolidare drumuri: aleea Cucului
 SF - Modernizare drumuri agricole de exploataţie  - Programul FEADR – Măs.125.
 PT amenajări tribune, vestiare, grup sanitar, la terenul polivalent sport Cornu de Sus
 PT şarpantă, faţadă şi izolaţie termică la bibliotecă+muzeu+sală consiliu
 PT grup sanitar, reparaţii, zugrăveli, izolaţie termică la Căminul cultural
 Achiziţii de produse:
 Tâmplărie PVC/aluminiu  la bibliotecă – muzeu, cămin cultural;
 Panouri harta comunei;

 Dotări pentru serviciul de situaţii de urgenţă;
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 Dotări instituţiile de învăţământ;
 Dotări pentru poliţia locală.CONCLUZII :Prin toate aceste investiţii şi activităţi am urmărit în permanenţă, împreună cu aparatul de specialitate  şi  cu  sprijinul  Consiliului  Local,  îmbunătăţirea  stării  socio-economice  şi  o  dezvoltare durabilă a COMUNEI CORNU. Priorităţile noastre 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 problemelor cetăţenilor, conform nevoilor şi speranţelor acestora. 
                                                                                                          Cornel Nanu

           Primarul comunei Cornu
Cornu , martie 2011
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