
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de 

fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii   
”Hidranţi în sat Cornu de Jos 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 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.1552/28.02.2017, 
b)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Cornu, înregistrat 
nr.1553/28.02.2017, 
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 studiu de fezabilitate - 
aferentă obiectivului de investiţii ” Hidranţi în sat Cornu de Jos comuna Cornu, judeţul Prahova”, 
elaborat de societatea City Aqua Plan SRL-D, după cum urmează: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu 
TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 
general;  

a.1)  Valoarea totală (INV), inclusiv TVA este de: 481.509 lei, respectiv fără TVA:407.179 lei, 
   din care: 

a.2)  Contructii –montaj (C+M): 375.781 lei inclusiv TVA, respectiv fără TVA:313.151 lei. 
 

b) indicatori minimali, 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: achiziţionare şi montare hidranţi 
supraterani DN80: 65 buc. 

 
c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii: costuri de intretinere: 1.423 lei/an. 
- Ca urmare a realizării obiectivului, s-ar genera un plus de siguranţă şi eficienţă la nivelul 

intervenţiei în cazul incendiilor, care în cazul islazurilor şi pajiştilor sunt frecvente. 



  

- Prin includerea la finanţare a acestui obiectiv de investiţii se dezvoltă – în principal – siguranţa 
populaţiei.   

- Impactul negativ previzionat în cazul nerealizarii obiectivului de investiţii: riscul creşterii 
numărului de incendii atât la construcţiile civile ale locuitorilor comunei Cornu cât şi la terenurile tip 
fâneaţă, islazuri, păşuni, având în vedere creşterea anuală a acestor cazuri. 

- Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii: realizarea obiectivului 
funcţional la parametrii propuşi conduce la sporirea condiţiilor de siguranţă.   

 
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni:12 luni. 

e) 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:  având în vedere că autoritatea contractantă doreşte achiziţionarea unor lucrări care 
presupune montarea a unui număr fix de 65 buc.hidranţi, nu pot fi redate interval cu valori admisibile 
ale indicatorilor tehnico-economici. 

     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.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunacornu.ro/


  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
PRIMAR                                                                                                            nr.1552/28.02.2017 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii   

” Hidranţi în sat Cornu de Jos 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 studio de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii ” Hidranţi în 
sat Cornu de Jos comuna Cornu, judeţul Prahova”. 
 
 
 

PRIMAR, 
Cornel NANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU 
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA 
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE                                                                              nr.1552/28.02.2017 
 

R A P O R T    de   S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii   

” Hidranţi în sat Cornu de Jos comuna Cornu, judeţul Prahova”  
 

          Analizând proiectul de hotărâre iniţiat şi documentaţia tehnică elaborată de   societatea Consitrans 
SRL în vederea realizării obiectivului de investiţii ” Hidranţi în sat Cornu de Jos comuna Cornu, 
judeţ 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. 
        Obiectivul de investiţie este amplasat în intravilanul comunei Cornu din judeţul Prahova. 
Hidrantii se vor poza pe domeniul public al Comunei Cornu, respectiv străzile Carol I, Marin Preda, 
Malul Prahovei, Malul Vadului, Ion Nistorica, Bucureştii Noi, Grădiniţei, Paris si bulevardul 
Eroilor. În comuna Cornu există pe unele străzi hidranţi montaţi doar în zonele intersecţiilor.Pe 
unele din aceste străzi conducta de apă potabilă are un diametru mai mic de 110 mm. De asemenea 
este în curs de implementare un proiect de modernizare a reţelei de apă pe anumite străzi, proiect în 
cadrul căruia sunt prevăzuţi hidranti supraterani montati conform legislaţiei în vigoare. Pe străzile 
Carol I, Marin Preda, Malul Prahovei, Malul Vadului, Ion Nistorica, Bucureştii Noi, Grădiniţei, 
Paris si pe bulevardul Eroilor se prevede montarea de hidranti supraterani, amplasaţi lângă limita de 
proprietate, pe partea de strada pe care este montată conducta de apă. După execuţia lucrărilor, zona 
pe care s-au efectuat săpături, se va reface la starea iniţială. În timpul lucrărilor se va avea o grijă 
deosebită pentru evitarea, pe cât posibil, a oricărei surse de poluare a mediului înconjurător, precum 
şi de păstrare a nivelului fonic si de vibraţii în limite admise. Lucrările ce vor fi proiectate în urma 
studiului de fezabilitate a obiectivuluise încadrează conform P 100-1/2013, în categoria C “ 
Importanta normala “şi în clasa de importanţă IV. 
Concluzii:Apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul 
de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studio 
de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii ” Hidranţi în sat Cornu de Jos comuna Cornu, 
judeţ Prahova”,  poate fi supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local Cornu. 
 
                                   Director executiv,   

Daniela CHIŢU 
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