ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA CORNU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Imnului Comunei Cornu „Colţ de rai”
Analizând respectiv prevederile art. 36 alin.(1) şi alin. (6) lit. a) punctul 4 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.
5001 din 7 iulie 2014;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cornu, înregistrat sub nr. 5002 din 7 iulie 2014;
c) raportul Comisieide specialitate nr.2 a Consiliului Local al comunei Cornu,
în temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi cel al art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL C O M U N E I C O R N U adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 – Se aprobă Imnul Comunei Cornu „COLŢ DE RAI”, prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Secretarul comunei CORNU comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor
interesate.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Ion PAVEL
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI ,
Daniela IANCU
Cornu, 8 iulie 2014
Nr.45

Anexă
la Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2014

COLŢ DE RAI
Strofa 1:
PE-UN TĂPŞAN AL PRAHOVEI,
VEZI MINUNEA VREI NU VREI!
DE LA LUNCĂ PÂNĂ-N PLAI,
O GRĂDINĂ COLŢ DE RAI!
Refren:

Versurile şi muzica: Alina şi Romeo Negoiasă

AZI ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE,
CORNU ESTE CA O FLOARE,
ÎNGRIJITĂ, CINSTE LOR,
DE MÂNA CORNENILOR.
HAI LA JOC CU MIC CU MARE
CORNU ESTE-N SĂRBĂTOARE
BUCURIA TUTUROR,
E HORA CORNENILOR.

Strofa 2: DOMNUL A ZÂMBIT SPRE PLAI,
SĂ FIE GURĂ DE RAI!
PRINTRE CORNI SĂ ÎNFLOREASCĂ
CORNU, VATRĂ ROMÂNEASCĂ.
Strofa 3: GÂNDITORI, CALFE, ZIDARI,
TOŢI SUFLET DE GOSPODARI,
AU CLĂDIT FRUMOASĂ VATRĂ,
VEAC DE VEAC, PIATRĂ CU PIATRĂ.
Strofa 4: BUNI CREŞTINI, UNIŢI LA GREU
CORNENII CLĂDESC MEREU
SPRE CINSTEA STRĂMOŞILOR,
BINELE URMAŞILOR.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Ion PAVEL
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI ,
Daniela IANCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA CORNU
PRIMAR
Nr.5001/7.07.2014

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Imnului Comunei Cornu „Colţ de rai”
O colectivitate locală se identifică prin simbolurile sale.
În eforturile de constituire a identităţii comunei Cornu, un prim pas a fost realizat prin
aprobarea stemei localităţii – blazonul şi cartea de vizită a oamenilor ce convieţuiesc pe aceste
meleaguri.
Imnul unei localităţi este o expresie a unităţii de gândire şi voinţă a unei colectivităţi, devenind
o operă simbolică, repetabilă în momente solemne.
Ca o consecinţă a unei îndelungate tradiţii muzicale a colectivităţii locale, considerăm oportună
şi necesară aprobarea Imnului comunei Cornu, care a fost compus de membrii formaţiei Alesis în urmă
cu 5 ani, fiind deja interpretat cu prilejul unor manifestări culturale ale comunei Cornu.
Din aceste considerente, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun analizei şi
aprobării Consiliului local în forma prezentată.

Primar,
Cornel Nanu

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA CORNU
Căminul cultural Cornu

RAPORT DE SPECIALITATE

Nr.5002/7.07.2014

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Imnului Comunei Cornu „Colţ de rai”

În demersurile de creare a unei identităţi culturale a comunei Cornu, dar şi ca o consecinţă a
unei îndelungate tradiţii muzicale a colectivităţii locale, considerăm oportună şi necesară oficializarea
Imnului comunei Cornu, care a fost compus de membrii formaţiei Alesis în urmă cu 5 ani, fiind intonat
cu prilejul manifestărilor culturale ale comunei Cornu. Imnul este o specie a genului liric ale cărui
versuri sunt puse pe muzică. Fiind o operă lirică, imnul transmite gândurile, sentimentele şi ideile în
mod direct, prin intermediul figurilor de stil.
Titlul imnului este COLŢ DE RAI şi acesta este compus din 4 strofe şi refren. Stilul muzical
este popular iar versurile conţin descrieri care izvorăsc din spiritualitatea locului, din frumuseţea
meleagurilor, din însuşirile gospodăreşti ale cornenilor, care au clădit frumoasa “vatră românească
veac de veac, piatră cu piatră”.
Concluzii:
Imnul comunei Cornu intitulat COLŢ DE RAI este solemn, textul şi muzica sunt adecvate unui
imn, versurile conţin aspecte esenţiale ale colectivităţii cornene, evocă tradiţiile acesteia şi are un
impact afectiv plăcut.
Proiectul de hotărâre îndeplineşte cerinţele de necesitate şi oportunitate pentru a fi înaintat spre
aprobare Consiliului local.

Referent cultural,
Gabriela DOBRESCU

Bibliotecar,
Graţiela CÎRCIU

ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU
SECRETAR

AVIZ
Secretarul comunei Cornu;
de rai”;

Analizând proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Imnului Comunei Cornu „Colţ
Având în vedere prevederile:

 art. 36 alin. (6) lit. a) punctul 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 117, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
AVIZEZ FAVORABIL
local.

prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului

Secretarul comunei Cornu,
Daniela IANCU

ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU
Comisia nr.2 –domeniile învăţământ, sănătate, şiinţă, cultură, culte, familie, muncă, protecţie
socială, tineret, sport, agrement
RAPORT

Cornu „Colţ de rai”;

Analizând proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Imnului Comunei

Având în vedere prevederile:
 art. 36 alin. (6) lit. a) punctul 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 44, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
AVIZEAZĂ FAVORABIL
local.

Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului

Preşedinte,
Nicolae IONESCU

Secretar,
Nicolae ZIDARU

ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU
Comisia nr.3 –domeniile administraţie publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii şi
liniştii publice, administrarea domeniului public şi privat al comunei, relaţii cu cetăţenii

RAPORT
Comisia nr.3 –domeniile administraţie publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii şi
liniştii publice, administrarea domeniului public şi privat al comunei, relaţii cu cetăţenii

Analizând proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Imnului Comunei Cornu „Colţ de rai”;
Având în vedere prevederile:
 art. 36 alin. (6) lit. a) punctul 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 44, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
AVIZEAZĂ FAVORABIL
Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.
Preşedinte,
Marius IANCU

Secretar,
Angelica IONESCU

