
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI CORNU 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii 

„EXTINDERE CANALIZARE PE STRADA TOPŞENILOR DIN 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; 

d) Hotărârii Consiliului local nr. 62/31.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 

documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii „extindere canalizare pe 

strada Topşenilor din comuna Cornu, judeţul Prahova” şi Hotărârii Consiliului local nr.16/28.02.2017 privind 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă 

aceluiaşi obiectivul de investiţii, 

 

              luând act de: 

a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 

nr.1647/20.02.2018; 

b)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Cornu, înregistrat 

nr.1648/20.02.2018, 

c)raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 

 

       Art. 1.- .- Aprobă reactualizarea indicatorii tehnico-economici şi documentaţia, faza proiect 

tehnic-detalii de exeuţie, aferentă obiectivului de investiţii „EXTINDERE CANALIZARE PE 

STRADA TOPŞENILOR DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”, elaborat de CITY 

AQUA PLAN  S.R.L.,  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 (INV), inclusiv TVA este de: 1.214.144 lei, respectiv fara TVA: 1.036.098 

lei, din care: 

a.2. Contructii–montaj(C+M): 916.254 lei inclusiv TVA, respectiv fara TVA: 769.962  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: 

 reţea de canalizare din tuburi de PP, SN8 D250 mm: 36 m; 

 reţea de canalizare din tuburi de PP, SN8 D315 mm: 724 m; 

 racorduri de  canalizare: 25 buc. 

 



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

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii: costul apei epurate: 1,512 lei/m3; 

Avantajele imediate ale investiţiei asupra destinatarilor direcţi,  sunt date de alinierea la normele 

europene prin crearea oportunităţilor de a avea condiţii decente de viaţă.  Rezultatele pot fi  constatate în 

totalitate la momentul finalizării tuturor acţiunilor dar şi la momentul dării în funcţiune a reţelei de 

canalizare, fapt constatat ca precedent, prin branşarea uni număr ridicat de gospodării. 

Schimbările care vor interveni pentru destinatarii direcţi sunt date de alinierea la standardele 

europene a condiţiilor de viaţă, fapt constatat de necesitatea implementării sistemelor de canalizare la 

nivel de ţară, până în anul 2020. 

 

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: 

e.1) reţea de canalizare gravitaţională: 760 m, 

 724 m conductă polipropilenă  multistrat PP DN 315 SN 8, 

 36 m conductă polipropilenă  multistrat PP DN 250 SN 8, 

e.2) 31 cămine vizitare din polietilenă, 

e.3) 1 cămin de spălare, din beton, 

e.4) 25 racorduri(conductă polipropilenă multistrat PP DN 160 conectată la reţeaua principală prin 

intermediul unei piese de branşare mecanică orientabilă, cu articulaţie sferică). 

 

Art.2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.16/28.02.2017. 

 

     Art.3.- 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 Alina NISTORICA, 

-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Iulian VOICA    

                                                                CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                            SECRETARUL COMUNEI, 

                                                                                                                                  Daniela IANCU 

Cornu, 27 februarie 2018 
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