
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

  
HOTĂRÂRE 

 
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de 

execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ” Îmbunatăţirea reţelei de drumuri de interes local: str. 
Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică şi 

aleea Trandafirilor, în comuna Cornu, judeţul Prahova” 
 

           În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.”e” din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
         având în vedere 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. 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; 
d)Hotărârii Consiliului local nr.16/10.02.2015, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ” Îmbunatăţirea reţelei de 
drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion 
Nistorică şi aleea Trandafirilor, în comuna Cornu, judeţul Prahova”, 
              luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
1804/7.03.2017; 
b)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Cornu, înregistrat sub 
nr.1805/7.03.2017; 
c)raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local; 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 
 
       Art. 1.- Aprobă actualizarea indicatorii tehnico-economici şi documentaţia, faza proiect tehnic-
detalii de exeuţie, aferentă obiectivului de investiţii ”Îmbunatăţirea reţelei de drumuri de interes 
local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion 
Nistorică şi aleea Trandafirilor, în com. Cornu, judeţul Prahova”, elaborat de Consdata Proiect 
SRL, 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 totala fără TVA 4.731.460     lei din care C+M             4.261.340 lei 
a.2). Valoarea totala cu TVA 5.630.440     lei  din care C+M  5.070.990 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. 
b.1) Capacităţi:  lungime carosabilă = 5129 m; suprafaţă carosabilă= 30.060 mp; suprafaţă trotuare= 
2551; lungime şanţuri = 2681 m; lungime rigole 4144 m; lungime rigole carosabile = 789 m; lungime 
borduri mari = 1160 m; lungime borduri mici = 2374 m. 
b.2) Obiectivele generale si obiectivul specific al proiectului: ridicarea nivelului standardului de viaţă la 
nivel de localitate si zona polarizata; creşterea calităţii infrastructurii; asigurarea condişiilor 
corespunzătoare atragerii de tineri în mediul rural şi stopării migrării populaţiei rurale către mediul 
urban. 
 
 



c)Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul 
şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii. 
c.1. Necesitatea dezvoltării economico - sociale la nivel local, impune revigorarea zonei afectate de 
inacesibilitatea temporară a drumurilor, care este vitală pentru activităţile de transport, a mărfurilor şi 
persoanelor din zonă. 
c.2. Proiectul de îmbunătăţire a infrastructurii rutiere pentru străzile: Preot Provinceanu, Grădiniţei, 
Primăverii, Marin Preda, Ing. Ion Nistorică şi aleea Trandafirilor, are în vedere asigurarea accesului 
auto şi pietonal în  comuna Cornu, în condiţii de trafic corespunzătoare cerinţelor actuale. 
c.3. Sustenabilitatea proiectului respectiv capacitatea de a mentine exploatarea investitiei si dupa 
incetarea sursei de finantare nerambursabile este foarte ridicată, dat fiind faptul că beneficiarul 
investitiei fiind o instituţie publică, resursele sunt asigurate prin fonduri publice. Aşa cum reiese si din 
proiectiile analizei financiare, nivelul cheltuielor de exploatare anuale nu sunt mari, ceea ce asigura un 
element in plus al sustenabilitatii. 
c.4. Impactul estimat al realizării proiectului, din punct de vedere socio-economic este: asigurarea unui 
nivel de viaţă decent pentru locuitori; atragerea de investitori în mediul rural; crearea de noi locuri de 
muncă; adaptarea la nevoile determinate de dorinţa de a îmbunătăţi gradul şi calitatea ocupării forţei de 
muncă. 
c.5. Rezultate estimate sunt date de dezvoltarea infrastructurii din comuna Cornu, prin: 
-modernizarea şi reabilitarea străzilor de interes local care se va realiza prin două soluţii, respectiv prin 
aplicarea a două straturi  rutiere şi prin structura rutieră nouă,  
-realizare lucrări de colectare şi evacuare a apelor. 
-realizare lucrări accesorii. 
 
d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este de 18 de 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. 
e.1. Respectând normele si reglementarile tehnice in vigoare dar şi satisfacerea necesităţilor de viaţă 
decente, se impune realizarea unei infrastructuri noi. 
e.2. Străzile propuse pentru modernizare şi reabilitare se află în intravilanul comunei Cornu, au 
lungimea totală de 5312,00 m ;  acestea sunt: 

• Strada Preot Provinceanu      L= 1173 m,  
• Aleea Trandafirilor                 L=     85 m, 
• Strada Primăverii                  L = 1425 m,  
• Strada Marin Preda     L = 1178 m, 
• Strada Ing. Ion Nistorică   L =   619 m, 
• Strada Grădiniţei   L =   649 m. 

 
      Art.2.- Secretarul comunei CORNU comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Ioan MANTA 

 
                                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                                 SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                                Daniela IANCU 

Cornu, 7 martie 2017 
Nr. 19 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
PRIMAR                                                                                                            nr. 1804/7.03.2017 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ” îmbunatăţirea 

reţelei de drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. 
Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică şi aleea Trandafirilor, în com. 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.  

 
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 actualizării 

indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă 
obiectivului de investiţii ” Îmbunatăţirea reţelei de drumuri de interes local: str. Preot 
Provinceanu, str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică şi aleea 
Trandafirilor, în com. Cornu, judeţul Prahova”. 
 
 

PRIMAR, 
Cornel NANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU 
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA 
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE        
COMPARTIMENT URBANISM ŞI AMENJARAEA TERITORIULUI 

Nr. 1805/7.03.2017 
 
 

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 actualizării indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ” îmbunatăţirea 
reţelei de drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. 
Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică şi aleea Trandafirilor, în com. Cornu, judeţul Prahova” 
 
                Analizând proiectul de hotărâre iniţiat şi documentaţia tehnică elaborată de   SC Consdata 
Proiect SRL în vederea realizării obiectivului de investiţii ” îmbunatăţirea reţelei de drumuri de 
interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion 
Nistorică şi aleea Trandafirilor, în com. 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.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, aprobată 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. 
 Necesitatea dezvoltării economico - sociale la nivel local, impune revigorarea zonei afectate de 
inacesibilitatea temporară a drumurilor, care este vitală pentru activităţile de transport, a mărfurilor şi 
persoanelor din zonă. 

Proiectul de îmbunătăţire a infrastructurii rutiere pentru străzile: Preot Provinceanu, Grădiniţei, 
Primăverii, Marin Preda, Ing. Ion Nistorică şi aleea Trandafirilor, are în vedere asigurarea accesului 
auto şi pietonal în  comuna Cornu, în condiţii de trafic corespunzătoare cerinţelor actuale. 
 Străzile propuse pentru modernizare şi reabilitare se află în intravilanul comunei Cornu, au 
lungimea totală de 5312,00 m şi acestea sunt: 
 Preot Provinceanu       L= 1173 m,  
Aleea Trandafirilor      L=     85 m, 
Primăverii                   L = 1425 m,  
Marin Preda     L = 1178 m, 
Ing. Ion Nistorică   L =   619 m, 
Grădiniţei   L =   649 m. 
 Străzile care fac parte din documentaţie sunt străzi principale şi străzi secundare în mediu rural, 
deschise circulaţiei publice (conform O.G. 43/1997 republicată), se încadrează în clasa de trafic mediu, 
pentru perioada de perspectivă 2015-2030, cu una sau două benzi de circulaţie şi viteza de proiectare 25 
km/h (conf. Ordin nr. 46/1998), iar categoria de importanţă pentru aceste drumuri este ”C”, construcţii 
de importanţă normală, conform HGR 766/97. 
Pe porţiunile unde viteza de proiectare minimă de 25 km/h nu poate fi respectată datorită razelor de 
racordare în plan mai mici de 70 m, raze de racordare în plan vertical mai mici de 300 m concave şi 500 
m pentru convexe, se va micşora la 10, 15, 20 km/h, cu indicarea acestora în teren prin panouri 
verticale la punctele respective, sau pe lungimile de stradă respective. 
                  Conform proiectului tehnic realizat de SC Consdata Proiect SRL, soluţia proiectată constă în 
următoarele lucrări: 



 
I. Modernizare si reabilitare structură rutieră; 
II.Modernizarea şi reabilitarea străzilor de interes local se va realiza prin două soluţii: 
 1. prin aplicarea a două straturi  rutiere şi anume: 

4 cm beton asfaltic cu criblură BA 16 
6 cm binder de criblură BAD PC 20 peste structura rutieră existent, după frezarea ape cca. 
25% din suprafaţa asfaltului existent degradat, fisurat, crăpat, îmbătrânit, pe 5 cm adâncime şi 
refăcută cu 5 cm AB 31,5. 

2.  prin structura rutieră nouă, de forma: 
4 cm beton asfaltic cu criblură BA 16 
6 cm binder de criblură BAD PC 20 
12 cm strat de piatră spartă 
25 cm fundaţie de balast. 

III.Realizare lucrari de colectare si evacuare a apelor. 
In vederea asigurarii colectarii si scurgerii apelor pluviale s-au prevazut santuri din beton, rigole 
betonate şi  podeţe tubulare.  

IV.Realizare lucrari accesorii. 
Lucrarile accesorii constau in realizarea marcajelor si montarea indicatoarelor, care vor avea scopul 
de a asigura desfasurarea circulatiei in conditii de siguranta. 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei, conform proiectului tehnic elaborat sunt : 
a) Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:   5853,71 mii lei,  
                                              din care  C+M:   5284,06 mii lei, 
b) Durata de execuţie a lucrărilor:                      18 luni, 
c) Capacităţi: 
                           

Strada 
Lungime  

carosabila 
(m) 

Suprafata  
carosabila 

(mp) 

Suprafata  
trotuare 

(mp) 

Suprafata  
zona de 

siguranta 
(mp) 

Lungime 
santuri 

(m) 

Lungime  
rigole 
(m) 

Lungime  
rigole 

carosabile 
(m) 

Lungime 
borduri  
mari noi 

(m) 

Lungime 
borduri 
 mici noi 

(m) 

Provinceanu 1173 6580 1750 1247   813 306 654 1942 
Ion Nistorica 619 2796   1017 286 527 248     
Primaverii 1425 8706   2158   2469       

Marin Preda 1178 7014   1656 1686 260 38 76   
Trandafirilor 85 419 156 52   75   97 94 

Gradinitei 649 4545 645 474 709   197 333 338 
TOTAL 5129 30060 2551 6604 2681 4144 789 1160 2374 

 
Sursele de finanţare ale investiţiei constau în fonduri atrase şi/sau fonduri alocate de la bugetul local. 
 
Concluzii: 

Apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de 
hotărâre privind privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza 
proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de ”Îmbunatăţirea reţelei de drumuri de 
interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion 
Nistorică şi aleea Trandafirilor, în com. Cornu, judeţul Prahova”, poate fi supus spre dezbatere şi 
adoptare Consiliului Local Cornu. 
 
               Director executiv,                                          Inspector,                                                     
               Daniela CHIŢU                                           Mihaela CHIRIAC.                                               
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