
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic, aferentă 

obiectivului de investiţii   
”COPERTINĂ PENTRU BAZA SPORTIVĂ” în comuna Cornu, judeţul 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 şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
              luând act de: 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.1256/ 
27.02.2017, 
b)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Cornu, înregistrat 
nr.1256/ 27.02.2017, 
c)raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local; 
 
 
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 
 

       Art. 1.- Aprobă indicatorii tehnico-economici şi documentaţia - faza proiect tehnic - aferentă 
obiectivului de investiţii ”COPERTINĂ PENTRU BAZA SPORTIVĂ”, elaborat de societatea 
Consitrans 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 wwwprimariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Director executiv, doamna Daniela CHIŢU, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Ioan MANTA 
 
                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                       SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                 Daniela IANCU 

Cornu, 28 februarie 2017 
Nr.15 

 
 
 

http://www.comunacornu.ro/


 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

Anexă La HCL NR.15/28.02.2017 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI - FAZA PROIECT TEHNIC - AFERENTĂ OBIECTIVULUI 
DE INVESTIŢII ” COPERTINĂ PENTRU BAZA SPORTIVĂ ” 

 
1. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investitii,  

1.a) exprimată în lei, cu TVA - 1548,40 mii lei, 
1.b) exprimată în lei, fără TVA -1301,18 lei, 
        -din care construcții-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general: 
                       -1194,34 mii lei fără TVA; 1421,26 mii lei cu TVA. 

2.  indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacități fizice 
care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate 
cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare. 

Scopul implementării proiectului este îmbunătățirea desfășurării activităților care au loc în cadrul 
Bazei Sportive Cornu. 
 În prezent Baza sportivă are în componență următoarele : 
Corp A- vestiare, 
Corp B- tribune, 
Corp C- teren de fotbal, 
Corp D- împrejmuire plasă bordurată. 

 Corpul A- vestiarul, are o suprafață construită la sol de 194,36 mp, și are destinția de 
vestiar sportivi , vestiar arbitrii, grupuri sanitare și dușuri, spații de servicii.  

 Corpul B – tribunele 
-Regim de înălțime –parter 
-Înălțimea maximă- 4,60m nivel superior parapet tribune 
- Suprafața construită la sol – 252 mp( 7 module de 7,20 m x5,00 m) 
- Suprafața împrejmuită  a zonei tribunelor-489,60 mp ( 54,40 mx 9,0 m) 
-Categoria de importanță C 
-Gradul de rezistență la foc –II 
Funcțiunea corpului B este de tribune și spații pentru servicii. 
Structura de rezistență este : fundații izolate de beton simplu, structură metalică. 
Gradenele au strat suport din profil metalic rectangular. 
Corpul C-terenul de fotbal  are dimensiunile de 105x68m și este conform normelor UEFA. 
 Terenul deține și o pistă de atletism cu două culoare de alergare. 
        Toată Baza sportivă este împrejmuită cu gard de plasă bordurată. 

 În prezent gradenele existente nu satisfac cerințele necesare în exploatarea eficientă a bazei 
sportive edificate.  
             Astfel ,în perioada 2014-2016 s-au desfășurat : 
-4 sau 5 antrenamente pe săptămână( seniori și juniori), 
-1 meci pe săptămână în cadrul Ligii A a județului Prahova, 
-Campionatul Județean de Juniori A, seria a II-a, 
-Crosul comunei Cornu, eveniment la care au participat peste 100 de persoane, 
- În anul 2016, meciul  pe care Clubul Sportiv Cornu trebuia să îl dispute cu echipe de importanță 
națională, a trebuit să fie mutate pe altă arenă din motive organizatorice, din cauza lipsei de spații 
pentru spectator și a condițiilor  
La aceste evenimente au fost prezenți aproape 6000 de spectatori.  
 



 
2.a. Capacități: 
Număr de locuri pe scaune 392 de locuri 
 
2.b. Principalii indicatori tehnici: 
Suprafața copertină                 435,00 mp. 
Având în vedere faptul că activitățile sportive din cadrul Bazei sportive Cornu se mențin pe toată 
perioada anului , pentru crearea unor condiții optime de desfășurare a acestora, se impune realizarea 
unei copertine- construcție care  acoperă zona tribunelor- pentru protejarea suporterilor de soare sau 
precipitații ploaie, zăpadă. 
 Aceste îmbunătățiri au fost concepute ca un tot unitar. 
 Astfel se vor ridica gradenele existente pentru crearea spațiului necesar  edificării grupurilor 
sanitare și a unor spații de servicii/depozitare . 
         Totodată se vor consolida structurile existente, fundații și structura metalică, se vor construi 
fundații și elemente structurale noi, care să preia elementele copertinei .. 
 Având în vedere și faptul că zona este parcursă de curenți de aer destul de puternici, se impune 
ca  latura estică să fie închisă  cu un perete care va servi ca închidere pentru spațiile de sub gradene. 
 

3. indicatori financiari: Ca urmare a realizării obiectivului, s-ar genera un plus de încasări 
reprezentând venituri din încasarea biletelor de intrare. Motivat de acest aspect, sumele încasate pot 
fi folosite la reinvestirea acestora pentru întreținerea și îmbunătățirea  spațiilor destinate 
activităților sportive. 
3.1 indicatori socio-economici: Prin  punerea în funcţiune a acestui obiectiv de investiţii se va asigura 
desfăşurarea optimă a activităţilor sportive, a pregătirii echipelor sportive, a pregătirii echipelor de 
performanţă, a echipelor reprezentative şi totodată se va pune accentul pe dezvoltarea armonioasă a 
tinerilor prin practicarea sportului. În timpul nealocat competiţiilor sportive, complexul sportiv 
poate permite găzduirea altor evenimente cu public: concerte, conferinţe, târguri, expoziţii, întruniri, 
festivităţi, etc. 
3.2 indicatori de impact: Prin includerea la finanţare a acestui obiectiv de investiţii se dezvoltă – în 
principal – infrastructura obiectivelor destinate sportului în conformitate cu normele europene 
privind accesibilitatea populaţiei la facilităţi pentru practicarea sporturilor şi posibilitatea 
organizării unor competiţii internaţionale oficiale majore. 

Impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investitii: Necesitatea realizării 
investiţiei rezidă din faptul că neutilizarea sau utilizarea în condiții improprii conduce la accentuarea 
degradării spațiilor ce fac obiectul prezentei solicitări. 

În urma funcţionalizării corespunzătoare prin adoptarea soluțiilor propuse rezultă un numar de 
392 locuri, iar Baza Sportivă ar putea gazdui diferite competitii sportive si meciuri la nivel județean 
sau chiar național. 
3.3 indicatori de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de 
investitii: 

Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii: 
-realizarea investiției conduce la crearea de condiții eficiente pentru buna desfășurare a 

activităților care au loc în cadrul Bazei Sportive; 
-realizarea unui obiectiv funcțional la parametrii propuși. 

Zonele cheie pe care dorim sa le schimbăm prin acest proiect sunt: grupurile sanitare imperios 
necesare a se realiza, înălțarea gradenelor care în prezent nu satisfac cerințele necesare în exploatarea 
eficientă a bazei sportive edificate precum și acoperirea acestora astfel ca spectatorii participanți să fie 
protejați de intemperii. 

Segmentul de populație care va beneficia de efectele acestei investiții, neluând în considerare 
numai grupurile-tinta ci si categoriile de populatie cu care se va  interactiona semnificativ, respectiv 
părinți, elevi, ș.a.m.d., este dat de toți locuitorii comunei Cornu – 4.472. 



Direcția schimbarii pe care o dorim este dată de creşterea li imbunatatirea condițiilor de viață 
precum și atragerea oamenilor în activitățle sportive, evitarea sedentarismului prin implicarea acestora 
în diverse activități de la spectatori la jucători. 

Gradul și proportia schimbării este estimată la întreaga populație activă cât și cea inactivă, 
aceasta din urmă reprezentând un segment de populație care poate promova sportul 

Termenul prevazut pentru atingerea gradului de schimbare este estimate la 6 luni. 
Conceptul structural ca unic obiectiv se impune și din utilizarea eficienta a terenului din 

incinta Bazei Sportive. 
 
 

4.   durata estimată de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni: 6 luni 
AN 1: 
INV_____________  _1548,40 MII LEI   __________ 
C+M______________1421,26 MII LEI____________  
 

5. valorile admisibile ale indicatorilor tehnico-economici si intervalele in care se pot incadra 
acestea, in functie de specificul obiectivului de investitii si in conformitate cu normele si 
reglementarile tehnice in vigoare. 

caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate: 
Infrastructura: fundații directe la adâncimea de 1,10m 
Suprastructura: confecții metalice din table sudate și profile laminate: I20, U20, I14, U14, 
Tv40. 
Lungimea totală a gradenelor și copertinei :L=51,60m, 
Lățimea copertinei= 7,90m, 
Supraînălțare gradene= 1m. 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
  Ioan MANTA 
 
                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                       SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                 Daniela IANCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
PRIMAR                                                                                                            Nr. 1256/ 27.02.2017 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a 

documentaţiei faza proiect tehnic, aferentă obiectivului de investiţii  
 ”COPERTINĂ PENTRU BAZA SPORTIVĂ ” în comuna Cornu, judeţul Prahova  

 
 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, stabileşte în sarcina autorităţilor 
administraţiei publice locale competenţe legale privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a 
localităţilor, realizarea lucrărilor şi luarea măsurilor  necesare conformării cu prevederile angajamentelor 
asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului, a gospodăririi apelor, a 
serviciilor furnizate cetăţenilor. Potrivit aceluiaşi act normativ, la art.36 alin.(4) lit”d” se prevede că  că, în 
exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-
economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii.  

Legea nr.273/2006, legea finanţelor publice locale conţine mai multe prevederi referitoare la 
investiţiile publice. Astfel art. 41 stipulează : 

“ Cheltuielile pentru investiţii publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice 
locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiţii publice al fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă şi in secţiunea de 
dezvoltare, ca anexă la bugetul iniţial şi, respectiv, rectificat, şi se aprobă de autorităţile deliberative. ” 

 
Potrivit art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, legea finanţelor publice locale, “documentaţiile 

tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare 
de la bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative. La alineatul (4) se prevede că ordonatorii 
principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiţii 
nou sau în continuare, indiferent de sursa de finanţare ori de competenţa de aprobare a acestora”. 

 
 
Faţă de cele arătate, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic, aferentă obiectivului de investiţii ” 
COPERTINĂ PENTRU BAZA SPORTIVĂ ” în comuna Cornu, judeţul Prahova. 
 
 
 

PRIMAR, 
Cornel NANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU 
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA 
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE                                           Nr.1257/ 27.02.2017 
 

R A P O R T    de   S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre privind indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza 

proiect tehnic, aferentă obiectivului de investiţii  
 ” COPERTINĂ PENTRU BAZA SPORTIVĂ”  în comuna Cornu, judeţul Prahova  

 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat şi documentaţia tehnică elaborată de   societatea Consitrans 

SRL în vederea realizării obiectivului de investiţii ”COPERTINĂ PENTRU BAZA SPORTIVĂ”  în 
comuna Cornu, judeţul Prahova, considerăm că acestea sunt conforme cu actele normative în vigoare şi 
documentele programatice, respectiv: 
 -    Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 
-   Prevederile art.36, alin.4, lit.”d” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu 
modificările ulterioare, care conferă consiliilor locale exercitarea atribuţiilor privind aprobarea indicatorii 
tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii de interes local; 
- prevederile art.41 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, “ Cheltuielile pentru investiţii publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice 
locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiţii publice al fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă şi in secţiunea de 
dezvoltare, ca anexă la bugetul iniţial şi, respectiv, rectificat, şi se aprobă de autorităţile deliberative. ” 
- prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit căruia documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi a 
căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale. 

     Realizarea investiţiei conduce la crearea de condiţii eficiente pentru buna desfăşurare a 
activităţilor care au loc în cadrul Bazei Sportive. 

 Impactul macroeconomic- Prin includerea la finanţare a acestui obiectiv de investiţii se 
dezvoltă – în principal – infrastructura obiectivelor destinate sportului în conformitate cu normele 
europene privind accesibilitatea populaţiei la facilităţi pentru practicarea sporturilor şi posibilitatea 
organizării unor competiţii internaţionale oficiale majore. 

Implicaţii sociale -Prin  punerea în funcţiune a acestui obiectiv de investiţii se va asigura 
desfăşurarea optimă a activităţilor sportive, a pregătirii echipelor sportive, a pregătirii echipelor de 
performanţă, a echipelor reprezentative şi totodată se va pune accentul pe dezvoltarea armonioasă a 
tinerilor prin practicarea sportului. În timpul nealocat competiţiilor sportive, complexul sportiv poate 
permite găzduirea altor evenimente cu public: concerte, conferinţe, târguri, expoziţii, întruniri, 
festivităţi, etc. 
Concluzii: 
Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de hotărâre privind 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic, aferentă 
obiectivului de investiţii ” COPERTINĂ PENTRU BAZA SPORTIVĂ” în comuna Cornu, poate fi 
supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local Cornu. 
 
                           Director executiv,                                                                 
                             Daniela CHIŢU      
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