UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

COMUNA CORNU

Număr de locuitori: 4510
Suprafaţa: 1600 ha
Tip zonă: deal

Aşezată în nord-vestul judeţului Prahova, pe cursul mijlociu al
râului Prahova, în zona dintre masivul Gârbova şi Subcarpaţii
Curburii Externe, comuna Cornu se învecinează cu: oraşul
Breaza, la vest; cu municipiul Câmpina şi comuna Poiana
Câmpina, la sud; şi cu comuna Şotrile, la nord, aflându-se la o
depărtare de 90 km nord de Bucureşti şi la 70 km sud de
municipiul Braşov.
Adresa: comuna Cornu, judeţul Prahova, Bdul Eroilor, nr.750,
cod poştal 107180; Contact: +40244367461;
www.primariacornu.ro email: primariacornu@clicknet.ro ;
Istoric:
Cornu este un sat vechi şi cu trainice rădăcini ancorate în
istorie. Dovezile îndelungatei sale civilizaţii materiale şi
spirituale sunt martori de netăgăduit ce atestă legătura
străveche a omului cu pământul şi apele Cornului, coborând
din vremurile de început ale existenţei sale. Secţia de istorie
veche a muzeului din comună cuprinde însă numeroase piese,
vestigii din epoca bronzului. Pe vatra satului s-au găsit
podoabe, monede, arme aparţinând secolelor XV-XVI. Însă,
adevărata istorie a Cornului a început din epoca neolitică, ceea
ce o atestă uneltele din lemn, bronz şi fier. Cele mai alese şi
mai interesante mărturii datează din perioada feudalismului,
din epoca construirii satelor româneşti. Prima atestare
documentară datează tocmai de la începutul secolului XVI,
într-un hrisov emis de domnitorul Neagoe Basarab, în care
este amintită mosia Cornu.

Primar :
Cornel NANU
6 Mandate consecutive
în funcţia de primar :
1992-1996, 1996-2000,
2000-2004, 2004-2008,
2008-2012, 2012-2016.
Mesajul primarului.
Comuna Cornu este un model pentru majoritatea
localităţilor rurale: case frumoase şi bine gospodărite; străzi
asfaltate, trotuare noi, poduri şi podeţe reconstruite;
infrastructura de apă, gaze, canalizare, staţie de epurare; şcoli
şi grădiniţe modernizate şi dotate; cămin cultural, bibliotecă,
muzee; sală de sport şi terenuri pentru jocuri sportive;
dispensar cu 3 cabinete medicale, modernizat şi dotat; unităţi
de cult sprijinite financiar pentru lucrări de reparaţii şi

modernizări; parcuri, fântâni artezine, spaţii verzi şi locuri de
joacă pentru copii; fabrici şi unităţi de producţie care au
asigurat peste 600 de locuri de muncă cetăţenilor din localitate.
Chiar dacă situaţia economică ne-a pus la încercare în
ultimii ani, noi cornenii am dovedit că suntem puternici,
solidari, capabili să cooperăm şi să facem sacrificii pentru a
putea atinge obiectivele pritoritare pentru comunitatea
noastră, obiective care ne-au făcut puternici şi respectaţi în
România şi nu numai. Comuna Cornu are toate condiţiile
pentru a progresa în continuare, deoarece şi-a câştigat deja
un statut de localitate de rangul I atât în România, cât şi în
Europa. Vrem să continuăm programul de modernizare a
comunei Cornu şi eforturile noastre se vor concentra pentru
obţinerea de finanţări pentru noi proiecte.
Proiecte şi nevoi de investiţii în perioada 2014-2020:
1. Construire sediu primărie şi servicii publice. Justificare:
Clădirea în care funcţionează serviciile administraţiei locale
datează de la începutul secolului XX şi este total insuficientă
desfăşurării activităţilor actuale. În ultimii 20 de ani, localitatea a
cunoscut o dezvoltare impresionantă iar prin descentralizare,
tot mai multe atribuţii şi servicii publice au fost date în
competenţa autorităţilor locale. Descriere: Edificarea unei
construcţii cu regim de înălţime S+P+1E+M, cu destinaţie sediu
primărie şi servicii de utilităţi publice, spaţii tehnicoadministrative, garaj şi alte anexe; Dotarea cu mobilier şi
echipamente IT;. Impact estimat: Asigurarea spaţiilor
necesare pentru buna funcţionare a serviciilor publice şi a
serviciilor de utilitate publică;
Desfasurarea activităţii
administraţiei publice locale în condiţii optime;
Crearea
cadrului necesar oferirii unor servicii de calitate pentru cetăţenii
comunei.
2. Realizare Grădiniţă cu program prelungit. Justificare: O
mare parte a părinţilor copiilor din comuna Cornu sunt angajaţi,
mamele având locuri de muncă în unităţile productive din
comuna Cornu, fie în oraşele învecinate. Un număr foarte mic
sunt casnice sau şomere. Mulţi dintre părinţi sunt nevoiţi să-şi
însrie copiii preşcolari la grădiniţele din municipiul Câmpina,
care se află la o distanţă de cca.8 km. de localitatea Cornu.
Autorităţile locale au identificat nevoia construirii unei grădiniţe
pentru a veni în sprijinul părinţilor care au servici şi nu pot
asigura prin alţi membrii de familie îngrijirea şi educarea
copiilor. Numărul copiilor cu vârsta între 2 şi 6 ani este de
cca.200. Descriere: realizarea unei construcţii noi, cu parter şi
etaj, care va cuprinde: 3 săli de grupă, 3 dormitoare, 3 grupuri
sanitare, bucătărie şi alte spaţii anexe; dotarea cu mobilier,
material didactic şi echipamente IT; amenajarea incintei : alei
carosabile, alei pietonale, spaţii verzi şi loc de joacă pentru
copii. Gradiniţa va functiona pe tot timpul anului şi se va lucra
pe trei grupe : grupa I (5-6 ani), grupa II (3-4 ani), grupa III (2
ani). Impact estimat: Asigurarea numărului de locuri necesar
copiilor preşcolari; Asigurarea unei educaţii individualizate care
să susţină nevoile şi potenţialul fiecărui copil; Crearea de noi

locuri de muncă; Adaptarea la nevoile determinate de dorinta
de a îmbunătăţi gradul şi calitatea ocupării forţei de muncă.
3. Consolidare, reabilitare, modernizare şi dotare Cămin
cultural din Comuna Cornu. Justificare: Situat în centrul
comunei, Căminul Cultural este o construcţie care a început în
anul 1937, s-a întrerupt în timpul războiului, fiind terminată abia
în anul 1953. În anii 1985-1986 a suferit unele modificări de
structură iar sala de spectacole s-a extins, cuprinzând în
prezent un număr de 350 de locuri, 3 holuri interioare şi 7 săli
de cursuri, pe o suprafaţă construită de cca. 944 m.p.Din anul
1986 şi până în prezent s-au executat numai lucrări mici de
reparaţii şi întreţinere a clădirii, însă nu s-au putut efectua
lucrări de reparaţii capitale datorită insuficienţei fondurilor în
bugetul local. Pentru a fi utilizată în condiţii de igienă şi
siguranţă corespunzătoare, clădirea necesită urgente intervenţii
de reabilitare a acoperişului, reabilitare a faţadei, reparaţii
generale ale încăperilor, modernizarea grupurilor sanitare şi a
instalaţiilor, dotări cu mobilier specific, etc. Descriere:
Consolidarea clădirii în care funcţionează căminul cultural;
Reparaţii interioare şi exterioare; reparaţii terasă şi scări;
Reparaţii grupuri sanitare, instalaţii electrice, termice, ventilaţii;
Dotarea cu tâmplărie, mobilier, recuzită, echipamente IT, etc.
Reparaţii acoperiş, înlocuire învelitoare ; Impact estimat:
Punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural;
Conservarea specificului şi tradiţiilor locale; Diversificarea şi
multiplicarea vieţii culturale; Intărirea rolului aşezămintelor
culturale şi transformarea acestora în centre comunitare de
acces la informaţie şi cultură şi de coeziune socială.
4. Reabilitare şi modernizare infrastructura locală de
transport.
Justificare:
Reabilitarea,
consolidarea
şi
modernizarea retelei de drumuri locale afectată de introducerea
reţelelor de canalizare, apă şi gaze naturale. Lungimea totală =
14,5 km. Descriere: Reabilitarea şi modernizarea a 14,5 km
reţea de drumuri locale prin refacere/consolidare sistem rutier,
realizarea de şanţuri şi rigole 29 km şi amenajarea de trotuare
pietonale pe o lungime de 26 km. Impact estimat:
Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie; reducerea impactului
negativ asupra factorilor de mediu; accesul populatiei la locuri
de muncă, servicii medicale, educaţie, cultură, recreere;
fluidizarea transportului de mărfuri cu impact direct asupra
dezvoltării economice echilibrate.
5. Extindere, dezvoltare şi modernizare infrastructură de
alimentare cu apă. Justificare: o parte din conductele de
distribuţie a apei sunt mai vechi de 30 de ani, sunt deteriorate
şi generează pierderi de apă; bazinul actual de stocare a apei
este subdimensionat şi nu mai satisface necesităţile numărului
mare de abonaţi. Descriere. Reabilitarea şi înlocuirea a 2,5 km
reţea de distribuţie a apei potabile. Creşterea capacităţii de
stocare a bazinului de apă prin realizarea unui nou rezervor de
stocare de capacitate 700 m.c. Impact estimat: acoperirea
necesarului şi satisfacerea cerinţelor de apă ale populaţiei;
utilizarea eficientă a resurselor de apă; asigurarea calităţii
corespunzatoare a apei potabile în toată comuna şi scăderea

factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei; îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei.
6. Reabilitarea energetică a blocurilor de locuinţe.
Justificare: Cele 3 blocuri de locuinţe, având 36 apartamente
prezintă un nivel scăzut de izolare termică, care se traduce în
facturi mari pentru încălzire; Pe perioada iernii, mare parte din
căldura unui apartament se pierde din cauza gradului redus de
izolare termică, deşi locatarii o plătesc;
Elementele de
construcţii ale faţadelor sunt deteriorate şi cu potenţial risc de
prăbuşire; Acoperişul este deteriorat şi necesită reparaţii
capitale atât prin înlocuirea învelitorii cât şi pentru reabilitarea
elementelor constructive ale podului; Descriere: reabilitarea
termică a 3 blocuri de locuinţe: (36 apartamente) prin : izolarea
termică a pereţilor exteriori; înlocuirea ferestrelor şi a uşilor
exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în
blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic; termohidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul
nivel; lucrări de refacere a finisajelor anvelopei; lucrări de
reparaţii ale podului şi înlocuirea învelitorii la acoperiş; Impact
estimat: reducerea cheltuielilor cu combustibilii prin reducerea
facturilor de întreţinere pe perioada iernii cu 40%; dispariţia
fenomenului de igrasie; crearea de noi locuri de muncă în
domeniul construcţiilor; protejarea mediului prin reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră; schimbarea aspectului
blocurilor de locuinţe şi implicit al localităţii.
7. Extinderea, reabilitarea şi modernizarea clădirii în care
funcţionează Biblioteca şi Muzeul de Etnografie şi Istorie.
Justificare: Clădirea în care funcţionează Biblioteca comunală
şi Muzeul de etnografie şi istorie a fost edificată în anul 1930,
suportând reparaţii capitale în anul 1986. Din anul 1986 şi până
în prezent s-au executat numai lucrări mici de reparaţii şi
întreţinere a clădirii, însă nu s-au putut efectua lucrări de
reparaţii capitale datorită insuficienţei fondurilor în bugetul local.
Clădirea prezintă un nivel scăzut de izolare termică; Pe
perioada iernii, mare parte din căldura încăperilor se pierde din
cauza gradului redus de izolare termică; Elementele de
construcţie ale faţadei sunt deteriorate şi cu potenţial risc de
prăbuşire. Pentru a fi utilizată în condiţii de igienă şi siguranţă
corespunzătoare, clădirea necesită intervenţii de reabilitare a
acoperişului, reabilitare a faţadei, reparaţii generale ale
încăperilor, modernizarea grupurilor sanitare şi a instalaţiilor.
Datorită achiziţiilor şi donaţiilor de volume de carte din ultimii 10
ani, este necesară extinderea bibliotecii cu încă o sală de
lectură, precum şi dotarea cu mobilier specific. Descriere:
Extinderea/reabilitarea/modernizarea unor obiective culturale
de interes local(bibliotecă şi muzeu), precum şi dotarea minimă
a acestora. Reabilitarea termică a clădirii : izolarea termică a
pereţilor exteriori; înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare
existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de
locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic; termohidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul
nivel; lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor
montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe,
precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de

izolare termică; lucrări de refacere a finisajelor anvelopei;
Impact estimat: punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul
cultural; creşterea gradului de acces la cultură pentru populaţia
din mediul rural; modernizarea satului românesc şi
îmbunatatirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei;
reducerea cheltuielilor cu combustibilii; schimbarea aspectului
clădirii şi implicit al localităţii.
8. Realizarea şi modernizarea infrastructurii sportive şi
recreative Justificare: necesitatea revigorării activităţilor
sportive în localitate; necesitatea creşterii nivelului de educaţie,
socializare şi a stării de sănătate a copiilor prin practicarea
exerciţiilor fizice şi a sportului în cadrul activităţilor de educaţie
fizică şi sport; creşterea numărului de copii şi tineri care
participă la competiţii sportive ce se desfăşoară în spaţiul rural
Descriere: Amenjarea infrastructurii pentru recreere si
organizare a evenimentelor sportive, culturale ocazionale.
Amenajare teren de fotbal, teren de tenis, bazin de înot;
Amenajare peisagistică a centrului sportiv: alei pavate, parc,
aliniamente plantate cu arbori, fântână arteziană; Împrejmuirea
zonei destinată obiectivelor sportive şi recreative. Impact
estimat: creşterea gradului de acces la activităţi sportive
pentru populaţia din mediul rural; creşterea atracţiei turistice a
localităţii prin diversificarea ofertei de divertisment punerea în
valoare a bunurilor din patrimoniul cultural; modernizarea
satului românesc şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
locuitorilor comunei.
9. Crearea infrastructurii serviciilor de sănătate şi asistenţă
socială Justificare: Localitatea Cornu dispune de condiţii
bioclimatice favorabile. Principalul factor natural de cură îl
constituie aerul curat, nepoluat şi puternic ionizat, prin aportul
pădurilor bogate de foioase din zonă. La acestea se adaugă
izvoarele clorosodice şi sulfuroase cu posibilităţi de amenajare
şi exploatare, ca şi liniştea deosebită a plaiurilor prahovene din
regiunea subcarpatică Bioclima este de cruţare, sedativindiferentă
(liniştitoare,
calmantă),
cu
o
solicitare
neurovegetativă şi endocrină slabă, favorabilă pentru odihnă,
tratamente naturiste şi turism. Aici pot fi trataţi bolnavii cu
rezerve funcţionale epuizate, convalescenţii, hiperactivii,
persoanele cu vârstă înaintată. Resursele climatice,
bioclimatice şi chiar balneoclimatice favorabile pot fi valorificate
de vizitatori şi turişti prin tratament, odihnă şi drumeţii. În
localitate sunt înregistrate 55 de persoane încadrate în grad de
handicap grav şi 45 de persoane cu grad de handicap
accentuat, având diverse nevoi psiho-socio-medicale.
Obiectivele proiectului vizează dezvoltarea modelelor de
recuperare, reabilitare prin activităţile oferite în centrul de
recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap:
recuperare medicală, consiliere psihologică, psihiatrică,
activităţi terapeutice, ocupaţionale, educative, dezvoltarea de
abilităţi pentru reuşita în comunitate având un trai normal,
activităţi de educaţie în sănătate. Descriere: Construirea
centrului de sănătate multifuncţional, cu asistenţă recuperatorie
complexă adaptată: bază de tratament cu o capacitate de 50
de locuri; clinică de recuperare si reabilitare pentru persoane cu

handicap, cu o capacitate de 50 de locuri; crearea unor echipe
multidisciplinare care să intervină in managementul de caz al
fiecărui beneficiar; limitarea tendinţei pentru spitalizarea
îndelungată din motive sociale. Impact estimat: recuperarea,
reabilitarea si incluziunea socială a persoanelor cu handicap, o
categorie profund afectată de schimbările legislative, de
mentalitatea oamenilor, de lipsa cunostinţelor din domeniu, de
ignoranţă, de alte urgenţe si priorităţi impuse;
accesul
persoanelor cu probleme de handicap la servicii de
sănătate/sociale; dezvoltarea şi promovarea turismului
balnear/de relaxare; crearea a cca.40 de noi locuri de muncă;
dezvoltarea parteneriatului şi cooperarea cu instituţiile
neguvernamentale şi cu ceilalţi actori sociali pentru dezvoltarea
unei structuri comunitare de servicii de sănătate şi de îngrijire
pentru persoanele vârstnice/cu handicap, bazat pe un model de
bună practică acceptat la nivel european şi în respectul
standardului minim de calitate.
10. Restaurarea, reabilitarea, conservarea, întreţinerea şi
introducerea în circuitul turistic a Monumentului Eroilor
Justificare: Opera în granit şi bronz a sculptorului Nicolae
Kruch(1932-1995), înălţat în Cornu în anul 1986 pe locul
unui vechi monument distrus la cutremurul din 1977, se
află Monumentul eroilor neamului ce aminteşte generaţiilor
de azi şi celor ce vor urma, faptele de arme ale bravilor
ostaşi ai Cornului. Monumentul are o înălţime de 15 m şi
este realizat din piatră de calcar Viştea. Lucrarea se
constituie din două elemente: un alegoric arc peste timp
care se înalţă peste o simbolică ladă de zestre. Lada de
zestre este placată la rândul său cu trei reliefuri din bronz,
reprezentând campaniile din 1877-1878 (Închinarea
drapelului turcesc capturat de către Grigore Ion, ajutat de
alţi doi prahoveni din Batalionul II Vânători Prahova, în faţa
regelui Carol I), 1916-1917 (Se adună ţara pentru Unirea
cea Mare) şi 1941-1945 (Participanţii şi Copilul
simbolizând speranţa în viitor). Pe faţa monumentului,
două reliefuri emblematice pe laterale şi alte trei cuprind
lista cu numele eroilor localnici căzuţi la datorie.
Monumentul necesită intervenţii pentru reparaţii şi
înlocuirea
pietrei
deteriorate
pe
toată suprafaţa
monumentului, precum şi restaurarea plăcilor de bronz.
Descriere: Restaurarea monumentului istoric: reparaţii şi
înlocuire piatră deteriorată pe toată suprafaţa monumentului;
reparaţii plăci de bronz; Modernizarea infrastructurii de acces
la monument prin amenajarea peisagistică a zonei verzi din
jurul monumentului, reabilitare alei pavate, aliniamente plantate
cu arbori, covoraşe florale; Introducerea monumentului istoric
în circuitul turistic al judeţului Prahova. Înfrumuseţarea zonei
centrale a localităţii. Amenajarea corespunzătoare a locului în
care, anual, se organizează ceremonii de depunere de coroane
de flori, slujbă religioasă şi defilare militară, pentru păstrarea
memoriei eroilor neamului. Impact estimat: punerea în valoare
a bunurilor din patrimoniul cultural; creşterea atracţiei turistice
a localităţii; modernizarea satului românesc şi îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei.

