Anexa nr.1 la STATUTUL COMUNEI CORNU
ANEXA nr. 1a

Modelul stemei COMUNEI CORNU JUDEȚUL PRAHOVA

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Cornu, județul Prahova
Descrierea stemei
Stema comunei Cornu, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, de aur, tăiat
de o bandă roșie, încărcată cu trei albine, de aur.
În stânga sus se află un turn natural, cu acoperiș triunghiular cu patru ape, de culoare roșie, cu
laturile din zidărie de piatră, cu elemente de lemnărie maro și cu trei ferestre de mansardă,
dreptunghiulare; în plan frontal apar două rânduri de ferestre boltite, plasate două și una.
În dreapta jos se află o crenguță de corn, cu trei frunzulițe verzi și trei fructe roșii.
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificațiile elementelor însumate
Crenguța de corn face trimitere la numele comunei, arătând prezența abundentă a acestui arbust
în zonă.
Turnul reprezintă ocupația de bază a locuitorilor, zidăria, fiind și parte componentă a unui
ansamblu arhitectonic emblematic pentru această localitate, construit în anul 1939.
Albinele simbolizează o altă ocupație a locuitorilor zonei, apicultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
NOTA:
Hotărârea de Guvern nr. 976/2006 privind aprobarea stemei comunei Cornu, județul Prahova.
Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 694 din 14 august 2006. În vigoare de la 14 august 2006.

ANEXA nr. 1b

Modelul steagului COMUNEI CORNU JUDEȚUL PRAHOVA

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale modelului steagului comunei Cornu, județul Prahova

Descrierea steagului
Potrivit anexei nr. 1, modelul steagului comunei Cornu este format dintr-o pânză dreptunghiulară
cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, de culoare albastru (azur), în centru este
imprimată stema localității.
În partea de sus este inscripționat statutul localității "Comuna" cu litere de culoare verde, iar în
partea de jos denumirea "Cornu", cu litere de culoare galbenă.
Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.
Semnificațiile elementelor și ale culorilor steagului
Descrierea stemei
Stema comunei Cornu se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, de aur, tăiat
de o bandă roșie, încărcată cu trei albine, de aur.
În stânga sus se află un turn natural, cu acoperiș triunghiular cu patru ape, de culoare roșie, cu
laturile din zidărie de piatră, cu elemente de lemnărie maro și cu trei ferestre de mansardă,
dreptunghiulare; în plan frontal apar două rânduri de ferestre boltite, plasate două și una.
În dreapta jos se află o crenguță de corn, cu trei frunzulițe verzi și trei fructe roșii.
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificațiile elementelor însumate
Crenguța de corn face trimitere la numele comunei, arătând prezența abundentă a acestui arbust
în zonă.
Turnul reprezintă ocupația de bază a locuitorilor, zidăria, fiind și parte componentă a unui
ansamblu arhitectonic emblematic pentru această localitate, construit în anul 1939.
Albinele simbolizează o altă ocupație a locuitorilor zonei, apicultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Culoarea albastră (sau azur) - reprezintă apa, dar și aerul, cel mai nobil element după foc și
simbolizează blândețea, frumusețea, noblețea și buna-credință.

NOTA:
Hotărârea de Guvern nr. 961/2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Cornu, județul Prahova.
Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 18 ianuarie 2018.
În vigoare de la 18 ianuarie 2018.

ANEXA nr. 1c

Modelul imnului COMUNEI CORNU JUDEȚUL PRAHOVA
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”.
Versurile şi muzica: Alina şi Romeo Negoiasă (ALESIS)
Strofa 1:
PE-UN TĂPŞAN AL PRAHOVEI,
VEZI MINUNEA VREI NU VREI!
DE LA LUNCĂ PÂNĂ-N PLAI,
O GRĂDINĂ COLŢ DE RAI!
Refren:
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.

NOTA:
Aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.45 din 8 iulie 2014.
Imnul se va asculta la toate evenimentele oficiale organizate de autoritățile locale.

