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ANEXA Nr. 13 la STATUTUL COMUNEI CORNU 

 

Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de COMUNA CORNU, JUDEȚUL 

PRAHOVA 

 

ASOCIERI 

1.Comuna Cornu este un membru activ al Asociației Comunelor din România. Primarul comunei 

Cornu este vicepreședinte al Asociației Comunelor din România, participând activ la elaborarea 

documentelor de politici publice ale asociației și reprezentând asociația în acțiunile sale pe plan intern 

și extern.  

Comuna Cornu este membru în Asociaţia Comunelor din România – Filiala judeţeană Prahova. 

Misiunea Asociaţiei este de a realiza o uniune mai strânsă între comunele din România promovând 

idealurile şi principiile prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale. 

Obiectivele Asociației reprezentate și susținute de Comuna Cornu, sunt:  

➢ participarea activă la îmbunătăţirea cadrului legislativ care vizează interesele comunelor prin 

realizarea unui parteneriat activ şi constant cu administraţia publică judeţeană şi administraţia publică 

centrală; 

➢ realizarea unor acţiuni în comun cu Mişcarea pentru Progresul Satului Românesc şi, implicit, 

cooperarea cu aceasta în vederea editării revistei lunare „Albina românească”; 

➢ implementarea strategiilor şi a programelor pentru stimularea dezvoltării sociale şi economice, 

echilibrate şi durabile a mediului rural, în vederea eliminării accelerate a diferenţelor de civilizaţie faţă 

de mediul urban; 

➢ mobilizarea la activităţi pentru formarea şi perfecţionarea aleşilor locali şi a funcţionarilor publici 

care să confere administraţiei publice locale eficienţă şi dinamică; 

➢ atragerea de investiţii prin crearea de parteneriate viabile între administraţia publică locală a 

comunelor, societatea civilă şi mediul de afaceri;                                      

➢ reprezentarea unitară a intereselor comunelor în raporturile cu administraţia publică centrală, 

organizaţii neguvernamentale şi terţi de pe plan intern şi internaţional. 

 

2.Comuna Cornu este de asemenea unul dintre membrii fondatori al Asociaţiei „Cele mai 

frumoase sate din România” din august 2010. Scopul Asociaţiei este să reunească aproximativ 81 de 

sate (comune) tradiţionale (5 sate/județ), care să constituie modele de dezvoltare rurală in România. 

Asociația CELE MAI FRUMOASE SATE DIN ROMÂNIA își propune să promoveze patrimoniul local-rural, 

produsele locale, tradiții și obiceiuri populare specifice satelor membre. 

Obiectivele asociației sunt: 

- să valorifice, să promoveze valorile și frumusețile satelor românești; 

- să contribuie la renovarea și conservarea lor; 
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- promovarea turistică a satelor membre; diversificarea activităților economice, etc 

- proiecte și investiții pentru dezvoltarea satelor membre; 

- lansarea de proiecte pilot - ATELIERE RURALE, PRIMĂRIA MOBILĂ, etc. 

 3.Comuna Cornu este membru fondator al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară "Măgura” 

constituită în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi 

gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a 

unităţilor administrativ-teritoriale membre, atragerea de surse de finanţare şi realizarea în comun a 

unor proiecte de investiţii publice destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a 

sistemelor de utilităţi publice pe baza strategiei de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă 

și canalizare.  

4.Comuna Cornu este membră în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru 

managementul deşeurilor-Prahova”, constituită pentru realizarea unui sistem de management integrat 

al deşeurilor la nivelul judeţului Prahova, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor de salubritate, în 

condiţiile unor tarife şi/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiului 

poluatorul plăteşte, atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului 

înconjurător, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor 

necesare în infrastructura tehnico-edilitară.  

5. Comuna Cornu este membră în Asociaţia ”Grupul de Acţiune Locală Colinele Prahovei ”. 

GALColinele Prahivei este persoană juridică romană cu statut de asociaţie înfiinţată în baza unui 

parteneriat public-privat pe teritoriul a 13 comune şi un oraş din judeţul Prahova (comunele Aluniş, 

Ariceştii Rahtivani, Băneşti, Cocorăştii Mislii, Cornu, Cosminele, Filipeştii de Târg, Floreşti, Măgureni, 

Scorţeni, Telega, Vâlcăneşti, Vărbilău şi oraşul Băicoi). Scopul asociației constă în asigurarea dezvoltării 

durabile și a coeziunii teritoriului  prin elaborarea și implementarea de strategii integrate de dezvoltare 

locală, în raport cu obiectivele specifice identificate în teritoriu și în cadrul unui parteneriat public-privat 

extins și reprezentativ.  

 

ÎNFRĂȚIRI, COOPERĂRI 

 

Comuna Cornu este înfrățită cu localităţi din alte ţări, astfel:  

În anul 1994 s-a semnat protocolul de colaborare, cooperare şi înfrăţire între localitatea Cornu 

şi Murs - Erigne(Franţa), deşi relaţiile statornice dintre aceste două localităţi datează încă din anul 1990.  

În anul 2003 s-a realizat un protocol de colaborare cu localitatea Casttina (Italia) pentru 

realizarea unui proiect de informatizare a activităţii de stare civilă şi evidenţa populaţiei, proiect realizat 

în anul 2004.  

În anul 2007, s-au semnat acorduri de cooperare cu două localităţi din Italia, Valmontone şi 

Cittaducale, ca urmare a derulării Programului finanţat de Comisia Europeană e - Insieme. 

În anul 2013 s-a semnat acordul de înfrăţire cu localitatea Sărata Veche din Republica Moldova. 


