
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza SF, aferentă 
obiectivului de investiţii  ”CONSTRUIRE SEDIUL NOU PRIMĂRIE ÎN COMUNA 

CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA”  
  

           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, 
         analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art.36 alin.(1), alin.  (2) lit.”b”, “c” şi “d” coroborate cu cele ale alin (4) lit.”d”, ale alin.(5) lit.”c” şi 
ale alin.(6) lit.”a” punctele 9 şi 13 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
b) art. 41-42, art. 44(1) şi (4) şi art.45 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
c) Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 
              luând act de: 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
1660/25.02.2019; 
b)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Cornu, înregistrat 
sub 1661/25.02.2019; 
c)raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local; 

analizând documentaţia tehnică faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 
”CONSTRUIRE SEDIUL NOU PRIMĂRIE ÎN COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA”, 
elaborată de Profesional Construct SRL,  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 
 
                   Art. 1.- Aprobă indicatorii tehnico-economici şi documentaţia - faza studiu de fezabilitate - 
aferentă obiectivului de investiţii ”CONSTRUIRE SEDIUL NOU PRIMĂRIE ÎN COMUNA 
CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA”, elaborată  de Profesional Construct SRL, conform Anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

     Art.2.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 
Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
- Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
- Doamnei Alina NISTORICĂ, director executiv, 
- Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Nicolae SAVU 
                                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                          Daniela IANCU 

Cornu, 28 februarie 2019 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
 
 
 

Anexă la H.C.L. nr.12/28.02./2019 
 
 

Indicatorii tehnico-economici şi documentaţia - faza studiu de fezabilitate - aferentă 
obiectivului de investiţii ”CONSTRUIRE SEDIUL NOU PRIMĂRIE ÎN COMUNA CORNU, 

JUDEȚUL PRAHOVA”  – Scenariul agreat prin documentația anterioară - 
 

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA  
şi, respectiv, fără TVA, din care C+M, în conformitate cu devizul general 
a.1. Valoarea totală fără TVA este  8.402.715,22   lei, din care, C+M   6.025.098,72 lei. 
a.2. Valoarea totală cu TVA este  9.993.611,29 lei, din care, C+M   7.169.863,91 lei. 
 

b) Indicatori minimali, financiari, respectiv indicatori de performanţă — elemente 
fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii — şi, după caz, calitativi, 
în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare. 
b.1. Regim de înălțime : D+P+1E+2E 
b.2. Clasă de importanță specifică – II 
b.3.Suprafața construită propusă : 549,70 mp 
b.4.Suprafața construită desfășurată: 2045,95 mp 
b.5.P.O.T. propus : 14,90% 
b.6.C.U.T propus: 0,44 
b.7.Categoria de importanță C- construcție de importanță normal 
b.8.Gradul de rezistență la foc -II 
b.9. Sistem constructiv: 
-Cadre din beton armat monolit=stâlpi și grinzi la fațade, diafragme interioare. 
-Diafragme de beton perimetral, la demisol cu grosimea de 25 cm. 
-Deschideri și travel: 1.10-6.30 m. 
-Planșeu din beton de 15-20 cm grosime peste demisol, parter,etaj 1. 
-Planșeu din beton armat casetat peste etajul 2. 
-Scări din beton armat monolit. 
-Pereți de zidărie. 
 

c) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, conform graficului  este de 24 luni. 
 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicolae SAVU 

 
                 CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI , 
                                                                                                                                              Daniela IANCU 
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