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ANUNȚ PUBLIC 

 

Referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ 

 

Autorițile publice locale ale comunei Cornu, județul Prahova aduc la cunoștință faptul că 

în luna aprilie/mai 2021 se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local al comunei Cornu 

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din Cornu, 

inițiat de consilier local Gheorghe Constantin-Robert. 

Cei interesați pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de 

recomandare privind acest proiect de hotărâre Primăriei comunei Cornu, până cel mai târziu la 

data de 16 aprilie 2021. Aceste se pot depune la registratura primăriei, pot fi transmise prin poștă, 

prin fax sau prin corespondență electronică. 

Prezentul anunț s-a întocmit în conformitate cu prevederile art.7 din legea nr.52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, iar documentația aferentă anunțului 

poate fi consultată pe site-ul primăriei comunei Cornu la adresa www.primariacornu.ro secțiunea 

Monitorul oficial local – Alte documente – Informare asupra proiectelor de acte administrative 

cu caracter normativ. 

 

 

                                                           SECRETAR GENERAL, 

                                                                   Daniela IANCU 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 

 PROIECT de HOTĂRÂRE  

                                          

               Privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din Cornu 

 

  Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019; 

     - Art.129 alin.(1) (Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile   legii, în toate 

problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor 

autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale) 

     - Art.129 alin.(4) lit.e (aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a 

unității administrativ-teritoriale) 

Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare astfel; 

    -Art. 2 alin. 2 si 3 ((2) Sistemul national de asistenta sociala intervine subsidiar sau, dupa caz, 

complementar sistemelor de asigurari sociale si se compune din sistemul de beneficii de asistenta 

sociala si sistemul de servicii sociale (3) Asistenta sociala, prin masurile si actiunile specifice, are 

drept scop dezvoltarea capacitatilor individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor 

sociale, cresterea calitatii vietii si promovarea principiilor de coeziune si incluziune sociala), 

  -Art. 3 alin. 1 și 2, ((1) Responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacitati de integrare 

sociala si implicarea activa in solutionarea situatiilor de dificultate revine fiecarei persoane, 

precum si familiei acesteia, autoritatile statului intervenind prin crearea de oportunitati egale si, 

in subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistenta sociala si servicii sociale adecvate (2) Statul, 

prin autoritatile administratiei publice centrale si locale, isi asuma responsabilitatea de realizare a 

masurilor si actiunilor prevazute in actele normative privind beneficiile de asistenta sociala si 

serviciile sociale) 

   -Art. 5 lit.m ( activizarea, potrivit careia masurile de asistenta sociala au ca obiectiv final 

incurajarea ocuparii, in scopul integrarii/reintegrarii sociale si cresterii calitatii vietii persoanei, si 

intarirea nucleului familial)   

     -Art. 6 lit.(j) ( dezvoltarea comunitara reprezinta procesul prin care o comunitate isi identifica 

anumite probleme prioritare, se implica si coopereaza in rezolvarea lor, folosind preponderent 

resurse interne) 

    -Art. 12 lit.(d) (facilitati, in conditiile legii) 

    -Art 15 alin.(3) Beneficiile de asistenta sociala acordate de autoritatile administratiei publice 

locale se stabilesc in bani sau in natura si sunt masuri complementare celor prevazute la alin. (2), 

sustinute din bugetele locale. 

Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările uletrioare prevede 

astfel: 

 -Art.20(Autorităţile administraţiei publice locale, în exercitarea competenţelor exclusive, au 

dreptul de decizie şi dispun de resursele şi mijloacele necesare realizării acestora, cu respectarea 

normelor legale în vigoare) 

Codul Civil astfel: 

 -Art. 7 alin. 2 Cod civil;(Actele normative adoptate, în condiţiile legii, de autorităţile şi 

instituţiile administraţiei publice locale se aplică numai în raza lor de competenţă teritorială) 

 -Art. 258 alin. 2 si 3, ((2) Familia are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului. (3) 

Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice şi sociale, încheierea căsătoriei, precum şi 

dezvoltarea şi consolidarea familiei); 

 Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei 2021-2027, 



 

 

             PROPUN: 

Art. 1 – Se aprobă acordarea unui sprijin financiar de decontare  a analizelor si ecografiilor 

aferente femeilor gravide, din comuna Cornu, judetul Prahova,  incepand cu 1 iunie 2021, in 

cuantum de 2000 lei/gravida. 

 Art. 2 – Se aprobă Metodologia privind acordarea  de sprijin financiar femeilor gravide pentru 

decontarea analizelor si ecografiilor, anexa la prezentul proiect. 

 Art.3 - Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri astfel: - Primarul comunei Cornu 

- Compartimentul financiar contabilitate - Compartimentul asistență socială 

 Art.4 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispozitii contrare isi inceteaza 

valabilitatea 

  Art.5 - Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului – Judetul Prahova, Compartimentului 

finaciar contabilitate, resurse umane, Compartimentului asistență socială si va fi afisata pe site-ul 

institutiei. 

 

 

   Inițiator, Consilier Gheorghe Constantin Robert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la proiect HCL privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din Cornu 

 

                          

           METODOLOGIA PRIVIND ACORDAREA DE  SPRIJIN FINANCIAR 

FEMEILOR GRAVIDE din comuna Cornu, judetul Prahova 

      

 

        Prezenta metodologie are la bază prevederile Legii Asistenței Sociale nr.292/2011, ale 

Codului Civil și ale Strategiei Naționale privind Incluziuna Socială și Reducerea Sărăciei 2021 – 

2027. 

     Proiectul  „Sprijin financiar femeilor gravide” are ca  valoare a cuantumului decontarilor  de 

2000 lei/gravida. 

 

 

   I.  Tipul de beneficiar 

  Orice femeie cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil în Cornu sau viză de cel putin 12 

luni pe raza comunei, la data depunerii cererii,  decontare ce se acorda in baza  adeverinței 

eliberate de medicul ginecolog în care se atestă vârsta biometrică a sarcinii și copie a ecografici 

de confirmare a sarcinii 

 

  II. Depunerea cererii si documentele care însoțesc cererea” se următorul conținut: 

 

    Cererile privind acordarea de sprijin financiar femeilor gravide se pot depune atât fizic de 

viitoarea mamica, iar in cazuri exceptionale printr-o imputernicire notariala de viitorul tata (sau 

parintii gravidei), la biroul de taxe si impozite din cadrul   Primariei Cornu de luni până vineri 

între orele 8:00-16:00, cât și în format electronic, prin e-mail comunicată pe site-ul Primariei. 

 

  Actele necesare sunt: 

- cerere-tip (model tip) 

- copie după actul de identitate al femeii gravide. 

- certificat fiscal care se atestă lipsa datoriilor față de bugetul local. 

- adeverință eliberată de un medic ginecolog în care se atestă vârsta 

 

biometrică a sarcinii și copie a ecografici de confirmare a sarcinii incipiente, după caz. 

- la intrarea în săptămâna a 30-a de sarcină, se revine cu o nouă adeverință de la medicul 

ginecolog în care se atestă vârsta biometrică a sarcinii și o copie a ecografici morfologiei de 

sarcină trimestrul II, după caz. 

 

III. Condiții de acordare a sprijinului financiar 

 

     Decontarea analizelor si ecografiilor in valoare de maxim 2000 lei impartita in 2 etape 

1. După procesarea cererii se acordă primul sprijin financiar, incepand  cu saptamana a 16-a de 

sarcina în valoare de 1000 lei. 

2. După intrarea în săptămâna a 30-a de sarcină se acordă al  doilea sprijin financiar, in valoare 

de 1000 lei, la cererea femeii gravide sau printr-o imputernicire notariala de viitorul tata (sau 

parintii gravidei) 

Fiecare gravidă beneficiază de sprijin financiar în valoare de 2000 lei, indiferent de numărul 

feților, în cazul sarcinilor gemelare valoarea sprijinului financiar  nu se dublează. 

 

 I.D  Nu beneficiază de prevederile prezentului regulament persoanele care: 

a) nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de prezentul Regulament (nu au 

domiciliul în Cornu, reședința dobândită de o perioadă mai scurtă decât 12 luni Ia momentul 

depunerii cererii, sarcina este mai mică de 16 săptămâni până la prezentarea dovezii de intrare în 

săptămâna 16  de sarcină) 



b) au depus un dosar-incomplet, greșit transmis/depus sau actele care fac obiectul dosarului nu 

sunt valabile ( nu conțin semnătura și parafa medicului, etc) 

c) înregistrează datorii față de bugetul local. 

 

IV.   Impact bugetar 

        Impactul bugetar pentru sprijinul financiar acordat decontarilor de analize si ecografiilor 

aferente femeilor gravide este aproximativ 30.000 lei ( eligibil 15 sarcini / an ). Valoarea 

cuantumului final poate fi marit printr-o rectificare bugetara, daca numarul femeilor gravide este 

mai mare de 15  persoane eligibil acestui proiect.  Decontarile financiare necesar programului de 

sprijin sunt realizate din bugetul local al com. Cornu 

           Primarul Comunei Cornu şi Direcţia de Asistenţă Socială vor asigura ducerea la îndeplinire a 

hotararii .                                       

 

   Inițiator, Consilier Gheorghe Constantin Robert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



 

CERERE DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR FEMEILOR      GRAVIDE 

 

 

 

 

 

         Subsemnatul(a)____________________________________________, domiciliat in 

comuna Cornu, sat ___________________________   str.__________________________, 

nr._______, bloc___________, sc.________, ap._______, telefon____________________, 

Email__________________________, posesor al B.I./C.I. Seria______, nr.___________, cod 

numeric personal _______________, eliberat de _______________, la data de _____________, 

vă rog sa îmi aprobați acordarea sprijinului financiar femeie gravida. A fost eliberata adeverința 

care se atestă vârsta biometrică a sarcinii de catre medicul 

ginecolog____________________________ nr_______/_______. 

 

 

 

 

 

 

          DATA                                                        SEMNATURA 

 

 

 

 

 

 

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile Codului penal privind infracțiunea de fals in 

declarații că pentru acest copil nu s-a depus altă cerere in vederea acordării unui/unor 

beneficii similare. Mă ocup de creșterea si îngrijirea copilului si locuiesc împreună cu 

acesta, copilul nefiind încredințat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui 

organism privat autorizat sau serviciu public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Catre, 

     Primaria Comunei Cornu 

   

       In atentia doamnei Daniela Iancu, Secretar General al  Comunei Cornu 

   

 

                                              REFERAT DE APROBARE 

   privind acordarea de SPRIJIN FINANCIAR FEMEILOR GRAVIDE din Comuna Cornu, 

judetul Prahova 

                                               

       Consilier USR, Gheorghe Constantin Robert, propun adoptarea unei Hotarari de Consiliu 

Local, privind acordat unui sprijin financiar de decontare  a analizelor si ecografiilor aferente 

femeilor gravide, din comuna Cornu, judetul Prahova 

 

                                           

                                            EXPUNERE DE MOTIVE 

 

      Având în vedere problemele demografice cu care se confrunta frumoasa noastra localitate, 

propun proiectul de hotarare ce are ca subiect dezvoltarea comunei prin gradul de intinerire si 

perspectiva sustenabila pentru Cornu de maine. 

        Ne aflam intr-un moment critic, insasi pt existenta societatii noastre, partidele pot fi sau 

exista sub un nume sau altul, dar deciziile politice pericliteaza situatia socio-existentiala a 

societatii. 

   Se pot observa fenomene sociale absolut dramatice: 

    -fenomenul de imbatranire a populatiei in Cornu, nr. varsnicilor de peste 65 de ani a depasit 

populatia celor de sub 16 ani, 

    -injumatatirea numarului de nasteri ( scaderea numarului de nasteri de cateva ori), ceea ce a 

dus la reducerea populatiei  cu efecte dramatice pt viitor, 

     -emigrarea partiala sau totala al unei mari mase de populatie, in special a populatiei apte de 

munca. 

           Imbatranirea populatiei aparuta  dupa 90, se accentueaza dramatic in fiecare an, asistam la 

un declin brutal al fertilitatii ca urmare a schimbarilor economice si politice de dupa 89.  Cornu 

nefacand nota discordanta, vizibila prin scaderea populatiei de varsta scolara, prescolara si 

adolescenti. Scaderea fiind chiar percutanta, cu inchiderea scolii din Cornu de Sus, cu riscul 

inchiderii gradinitei din acelasi sat. Populatia in comuna noastra, este in declin continu si in curs 

de imbatranire. 

         Plecarea multor tineri din comuna catre mediul urban sau in strainatate, a dus catre 

abandonarea comportamentului traditional, astfel s-a produs o accentuare a imbatranirii 

demografice in mediul rural, cu un declin greu de recuperat in urmatorii ani, dar nu si imposibil. 

     Pentru a putea face fata schimbarilor de imbatranire a populatiei si de crestere a natalitatii e 

nevoie de politicii sociale active, demografice, de faptul ca e necesara o crestere treptata a 

natalitatii, de nevoi speciale ale indiviziilor de varste diferite. In esenta este nevoie de politici de 

protectie sociala in directia sprijinirii familiei avand ca si cale de consecinta incurajarea nasterilor 

concomitent cu  educarea si intretinerea copiilor. 

        Numarul de copii pe care o femeie sau o familie se hotaraste sa-l aiba este rezultatul mai 

multor factori printre care: costurile de crestere a copiilor, oportunitatile de dezvoltare 

educationala si de cariera, gradul de compatibilitate al serviciului cu ingrijirea copiilor 

         Lucian Blaga era convins ca "vesnicia s-a nascut la sat". Plecand de la aceasta intelegere 

realista a satului, trebuie sa constientizam problemele demografice cu care se confrunta comuna, 

precum si nevoia de sustinere a tinerelor familii din partea autoritatilor locale. Dar, niciodată nu 

cred că va fi nevoie sa-i acceptam disparitia daca asta depinde si de noi, decidentii de la nivel 

local. Si nu putem sa acceptam in a sta indifereti,  acest lucru depinzand de hotararile pe cale noi 

le reglementam la nivel local. Nu doresc sa fim partasi la depopularea localitatii, iar istoria sa ne 

mentioneze comuna  la “a fost odata”. 



        

    Cercetare demografica 

    Date preluate din Registrul pentru Inscrierea Botezurilor din Parohia Cornu de Sus, judetul 

Prahova 

    

An 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Nr.nasteri 

corneni/ 

Cornu de Sus 

24 22 16 18 15 22 

 

An 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nr.nasteri  

corneni/  

Cornu de Sus 

5 6 5 3 7 4 

 

Efective elevi  Scoala Gimnaziala Profesor Cristea Stanescu 

      

An 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 

Nr. elevi* 365 367 362 375 391 374 

 

An 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Nr elevi** 257 225 234 201 204 190 

 

 

 

 *  Nu sunt inclusi elevii din Scoala Primara cu clasele I-IV Cornu de Sus (aproximativ 50 elevi) 

** Inclusiv elevii din clasa pregatitoare (Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, clasa pregatitoare, 

devine obligatorie din anul scolar 2012-13) 

 

 

 

                                                                  Cu stima, 

                                                 Consilier Gheorghe Constantin Robert 

 

 


