
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

  
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului 
de investiţii  ” DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE 

–P+1E+M, 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 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.1808/7.03.2017; 
b)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Cornu, înregistrat 

nr.1809/7.03.2017, 
c)raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local; 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 

 
       Art. 1.- Aprobă indicatorii tehnico-economici, conform scenariului nr.2 şi documentaţia - faza studiu 

de fezabilitate - aferentă obiectivului de investiţii ” DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ 
CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”, 
elaborat de Profesional Construct SRL Proiectare, 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: 

Valoarea totala fără TVA 3.178.318,26 lei din care C+M    2.247.250,24 lei 
Valoarea totala cu TVA 3.782.198,73 lei din care C+M  2.674.227,78 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 
• Suprafaţă teren 2.033,00 mp 
• Funcţiune Grădiniţă cu program prelungit-3 grupe 
• Regim de înălţime P+1E+M 

 • H max streaşina 9,50 m 
• H max coama 11,50 m 
• Suprafaţa construita grădiniţa 462,60 mp 
• Suprafaţa utila desfăşurată grădiniţă 844,40 mp 
• Suprafaţa construita desfăşurată grădiniţă 1.023,55 mp 
• Suprafaţa construita platforma betonată 8,00 mp 
• Suprafaţa construită totală 470,60 mp 
• Suprafaţa construita desfăşurată totală 1.031,55 mp 
• P.O.T. propus 22,75 % (P.O.T. max admis 40,00 %) 
• C.U.T. propus 0,50 (C.U.T. max admis 1.20) 
• Volum 2.533,20 mc 



b.2. Obiectivele generale si obiectivul specific al proiectului: ridicarea nivelului educaţional la nivel de localitate 
si zona polarizata; creşterea calităţii actului educaţional; asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării 
procesului educaţional. 
 
c)Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta 
fiecărui obiectiv de investiţii. 
c.1. Ipoteze care au stat la baza stabilirii costurilor: număr de copii – 40 simultan;  mod de funcţionare- pe durata 
zilei : 
                 TIP COSTURI ESTIMATE                                        VALORI IN LEI  

• Materii prime si materiale                                                   5.610,00  
• Utilitati/energie                                                                  17.210,00  
• Intretinere si reparatii                                                        18.991,00  
• Salarii si asigurari sociale                                                  24.500,00  
• Taxe si impozite                                                                   5.615,00  
• Costul Creditelor - Alte costuri operationale                   10.000,00  

                  TOTAL                                                                                      81.926,00 
c.2. 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 şi din proiecţiile analizei financiare, nivelul 
cheltuielor de exploatare anuale nu sunt mari, ceea ce asigura in element in plus al sustenabilitatii. 
c.3. Impactul estimat al realizării proiectului, din punct de vedere socio-economic este: asigurarea numărului de 
locuri necesar copiilor preşcolari; asigurarea unei educaţii individualizate care să susţină nevoile şi potenţialul 
fiecărui copil; crearea de noi locuri de muncă; adaptarea la nevoile determinate de dorinţa de a îmbunătăţi gradul 
şi calitatea ocupării forţei de muncă. 
c.4. Rezultate estimate sunt date de dezvoltarea infrastructurii educaţionale din comuna Cornu, prin realizarea 
unei construcţii noi, cu parter şi etaj, care va cuprinde: 3 săli de grupă, 3 dormitoare, 3 grupuri sanitare, bucătărie 
şi alte spatii anexe; dotarea cu mobilier si materiale didactice; amenajarea incintei : alei carosabile, alei pietonale, 
spaţiu verde şi loc de joacă pentru copii. 
c.5. Grădiniţa va funcţiona pe tot timpul anului  şi se va lucra pe trei grupe : 
- grupa I (5-6 ani  ) 
- grupa II ( 3-4  ani )  
- grupa III (2 ani ). 
c.6. Prin implementarea proiectului se estimează creşterea nivelului educaţional precum şi creşterea calităţii 
actului educaţional , prin asigurarea condiţiilor corespunzătoare de desfăşurare. 
d)Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este de 24 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. 
Respectând normele si reglementarile tehnice in vigoare dar şi satisfacerea necesităţilor educaţionale se impune 
realizarea unei clădiri noi, cu funcţiunea de grădiniţă cu program prelungit care sa cuprindă 3 săli de grupa si 
funcţiuni anexe, in care vor participa la procesul educaţional un număr de 60 copii. 
 

     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, 7 martie 2017 
Nr. 21 

http://www.comunacornu.ro/


 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
PRIMAR                                                                                                                            Nr. 1808/7.03.2017 
 
 

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

studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii   ”DEMOLARE ANEXE – P, 
CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, ÎN 

COMUNA CORNU, JUDEŢUL RAHOVA” 
 
 

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, scenariul nr.2 şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii ” 
DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –
P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”. 
 
 
 

PRIMAR, 
Cornel NANU 

 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU 
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA 
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE                                                                          Nr.1809/7.03.2017 
 

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 indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de 
fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii  ” DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ 
CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA” 
 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat şi documentaţia tehnică elaborată de   SC Profesional Construct SRL 
Proiectare în vederea realizării obiectivului de investiţii ” DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE 
GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, 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. 
  
Obiectivul general al proiectului propus se înscrie în contextul general al dezvoltării infrastructurii preşcolare în 
mediul rural, întrucât proiectul contribuie la valorificarea durabilă a potenţialului uman din zonă în vederea: 

- Creşterii atractivităţii zonei şi imlpicit a regiunii Sud – Muntenia; 
- dezvoltarea economiei la nivel de localitate. 

Programul de funcţionare al grădiniţei va respecta programa activităţilor instructiv-educative, după cum urmează: 
- dimineaţa: activităţi liber creative, activităţi frontale-comune, activităţi de relaxare, iar la cererea părinţilor 

se pot organiza activităţi opţionale;  
- după amiaza: activităţi de stimulare a aptitudinilor individuale, activităţi recreative şi de relaxare, activităţi 

recuperatorii. 
Pe terenul aferent acestei investiţii există în prezent 2 anexe în suprafaţă totală de ~60mp care urmează să fie 
demolate. 
Educaţia copiilor de vârsta preşcolara este un preambul al oricărei politici educative şi culturale a societăţii 
moderne. 
Ca prima etapa a procesului educaţional, învăţământul preşcolar reprezintă unul dintre obiectivele majore, având 
menirea de a forma copii sub aspect psihico - educaţional si socio-afectiv, pentru o cat mai uşoară adaptare  la 
activităţile de tip şcolar. Rezultatul acestei pregătiri este construit de criteriul şcolarizării, respectiv disponibilitatea 
copilului de a se integra, fără dificultăţi deosebite, in mediul şcolar instituţionalizat. 
Învăţământul  preşcolar constituie prima treaptă a sistemului de educaţie şi instruire şi are drept scop principal 
pregătirea multilaterală a copilului pentru viaţă, in vederea integrării in activitatea şcolară. Pentru realizarea 
acestui obiectiv se are in vedere dezvoltarea capacităţilor creative prin valorificarea potenţialului psihofiziologic şi 
intelectual al copilului. 
 



I. Forma de manifestare a cererii de servicii educaţionale pentru preşcolari: 
1. După evoluţia in timp cererea este in creştere – proporţională cu nevoia (prognoza pe termen mediu); 
2. Cererea este ferma, decizia de a cumpăra serviciul se ia înaintea cumpărării propriu-zise (planificata din 

timp); 
3. După frecvenţă, cererea este periodică. 

 
II. Factorii care influenţează cererea de servicii educaţionale pentru preşcolari: 

1. Economici: veniturile si timpul liber, tarifele, oferta disponibila in piaţă; 
2. Demografici: numărul si structura populaţiei ; 
3. Sociali si psihologici: preferinţele, inclinaţiile consumatorilor, mobilitatea populaţiei, creşterea ponderii 

femeilor care lucrează; 
4. Conjuncturali. 

In situaţia prezenta o mare parte a populaţiei (părinţi) comunei Cornu sunt activi, mamele având locuri de muncă 
fie în unităţile productive din comuna Cornu, fie în oraşele învecinate. Un număr foarte mic sunt casnice sau 
şomere.  
Numărul copiilor cu vârsta între 2 şi 6 ani este in prezent de cca. 200, din care 90 sunt înscrişi la cele două 
grădiniţe cu program normal existente în comună. Trebuie menţionat faptul ca nu exista nicio grădiniţă cu 
program prelungit pe raza comunei. 
Mulţi dintre părinţi sunt nevoiţi să-şi înscrie copiii preşcolari la grădiniţele din municipiul Câmpina, care se află la 
o distanţă de cca. 8 km. de localitatea Cornu.  
Autorităţile locale au identificat nevoia construirii unei noi grădiniţe pentru a veni în sprijinul părinţilor care au 
servici şi nu pot asigura prin alţi membrii de familie îngrijirea şi educarea copiilor preşcolari.  

Impactul estimat al realizării proiectului, din punct de vedere socio-economic este: 
- Asigurarea numărului de locuri necesar copiilor preşcolari; 
- Asigurarea unei educaţii individualizate care să susţină nevoile şi potenţialul fiecărui copil; 
- Crearea de noi locuri de muncă; 
- Adaptarea la nevoile determinate de dorinţa de a îmbunătăţi gradul şi calitatea ocupării forţei de muncă. 

Rezultate estimate (indicatori) : 
Dezvoltarea infrastructurii educaţionale din comuna Cornu, prin: 

- realizarea unei construcţii noi, cu parter şi etaj, care va cuprinde: 3 săli de grupă, 3 dormitoare, 3 
grupuri sanitare, bucătărie şi alte spatii anexe. 
- dotarea cu mobilier si materiale didactice; 
- amenajarea incintei : alei carosabile, alei pietonale, spaţiu verde şi loc de joacă pentru copii. 

Grădiniţa va funcţiona pe tot timpul anului  şi se va lucra pe trei grupe : 
- grupa I (5-6 ani  ) 
- grupa II ( 3-4  ani )  
- grupa III (2 ani ). 

Terenul aferent are numărul cadastral 23144 şi o suprafaţă de 2033.00 mp – conform măsurători (lot 2). 
Acesta se află în proprietatea Consiliului Local Cornu în baza Hotărârii nr.23 din 14 septembrie 1999 a 
Consiliului Local a Comunei Cornu. 

Categoria de folosinţă a terenului este Cc (curti constructii). Destinaţia stabilită prin P.A.T.J. Prahova şi 
P.U.G.-ul localităţii este de zonă pentru instituţii şi servicii de interes general. 
Sursele de finanţare ale investiţiei constau în fonduri atrase şi/sau fonduri alocate de la bugetul local. 

Programul de funcţionare al grădiniţei va respecta programa activităţilor instructiv-educative, după cum 
urmează: 

- dimineaţa: activităţi liber creative, activităţi frontale-comune, activităţi de relaxare, iar la cerea părinţilor 
se pot organiza activităţi opţionale;  

- după amiaza: activităţi de stimulare a aptitudinilor individuale, activităţi recreative si de relaxare, activităţi 
recuperatorii. 

Obiectivele generale si obiectivul specific al proiectului: 
• ridicarea nivelului educaţional la nivel de localitate si zona polarizata; 
• creşterea calităţii actului educaţional; 
• asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării procesului educaţional; 



Soluţia propusa este cea mai oportuna si cea mai viabila din punct de vedere tehnico-economic, fapt ce va fi 
concretizat in finalul proiectului (creşterea calităţii si asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăţurării 
actului educaţional). 

Prin tema de proiectare s-a solicitat realizarea unei clădiri noi, cu funcţiunea de grădiniţă cu program 
prelungit care sa cuprindă 3 săli de grupa si funcţiuni anexe, in care vor participa la procesul educaţional 
un număr de 60 copii. 

Viabilitatea tehnica si financiara a proiectului in perioada post - execuţie: 
o datorita implementării proiectului se estimează creşterea nivelului educaţional; 
o creşterea calităţii actului educaţional (prin asigurarea condiţiilor corespunzătoare de 

desfăşurare). 
Varianta numărul 1 dată de proiectant este: Renovarea unei construcţii existente cu schimbarea 
destinaţiei acesteia, prin Hotărâre de Consiliu Local, exclusiv pentru desfăşurarea activităţilor de tip 
grădiniţă. 
Aceasta varianta ar fi mai avantajoasa din punct de vedere economic, costurile de execuţie fiind de 
aproximativ 300 euro/mp construcţie renovata. 
Datorita faptului ca beneficiarul nu poate pune la dispoziţie o clădire care sa fie renovata si 
refuncţionalizată se renunţă la acest scenariu. 
Varianta numărul 2 dată de proiectant este: Înfiinţarea unei clădiri noi cu funcţiunea grădiniţă cu 
program prelungit. Pentru realizarea acestui obiectiv beneficiarul pune la dispoziţia proiectantului terenul 
situat in satul Cornu de Jos, B-dul Eroilor, nr. 750, judeţul Prahova, nr. cadastral 23143, suprafaţa 
terenului fiind de 2.033,00 mp. 
Scenariul recomandat de către elaborator, si avantajele acestuia: Înfiinţarea unei clădiri noi cu 
funcţiunea grădiniţă cu program prelungit. 
Avantajele scenariului recomandat sunt următoarele: 

o Fiind vorba de spatii noi se pot realiza întocmai funcţiunile dorite de către beneficiar si 
impuse de legislaţia in vigoare. 

Astfel, indicatorii tehnico-economici sunt: 
• Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără 

TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general 
 
Valoarea totala fără TVA 3.178.318,26 lei din care C+M    2.247.250,24 lei 
Valoarea totala cu TVA 3.773.895,78 lei din care C+M  2.674.227,78 lei 
 

• 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 

S teren 2.033,00 mp 
Funcţiune Grădiniță cu program prelungit-3 grupe 
Regim de înălţime P+1E+M 

 H max streaşina 9,50 m 
H max coama 11,50 m 
Suprafaţa construita grădiniţa 462,60 mp 
Suprafaţa utila desfăşurată grădiniţă 844,40 mp 
Suprafaţa construita desfăşurată grădiniţă 1.023,55 mp 
Suprafaţa construita platforma betonata 8,00 mp 
Suprafaţa construita totala 470,60 mp 
Suprafaţa construita desfăşurată totala 1.031,55 mp 
P.O.T. propus 22,75 % (P.O.T. max admis 40,00 %) 
C.U.T. propus 0,50 (C.U.T. max admis 1.20) 
Volum 2.533,20 mc 
 



Obiectivele generale si obiectivul specific al proiectului: ridicarea nivelului educaţional la nivel de localitate si 
zona polarizata; creşterea calităţii actului educaţional; asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării 
procesului educaţional. 
 
c)Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilişi în funcţie de specificul şi ţinta 
fiecărui obiectiv de investiţii 
Ipoteze care au stat la baza stabilirii costurilor: - numar de copii 40-simultan - mod de functionare: pe durata zilei  
TIP COSTURI ESTIMATE                                        VALORI IN LEI  
Materii prime si materiale                                                   5.610,00  
Utilitati/energie                                                                17.210,00  
Intretinere si reparatii                                                       18.991,00  
Salarii si asigurari sociale                                                  24.500,00  
Taxe si impozite                                                                 5.615,00  
Costul Creditelor - Alte costuri operationale                  10.000,00  
TOTAL                                                                            81.926,00 
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 in element in plus al sustenabilitatii. 
Impactul estimat al realizării proiectului, din punct de vedere socio-economic este: asigurarea numărului de locuri 
necesar copiilor preşcolari; asigurarea unei educaţii individualizate care să susţină nevoile şi potenţialul fiecărui 
copil; crearea de noi locuri de muncă; adaptarea la nevoile determinate de dorinţa de a îmbunătăţi gradul şi 
calitatea ocupării forţei de muncă. 
Rezultate estimate sunt date de dezvoltarea infrastructurii educaţionale din comuna Cornu, prin: 
realizarea unei construcţii noi, cu parter şi etaj, care va cuprinde: 3 săli de grupă, 3 dormitoare, 3 grupuri sanitare, 
bucătărie şi alte spatii anexe; dotarea cu mobilier si materiale didactice; amenajarea incintei : alei carosabile, alei 
pietonale, spaţiu verde şi loc de joacă pentru copii. 
Grădiniţa va funcţiona pe tot timpul anului  şi se va lucra pe trei grupe : grupa I (5-6 ani  );  grupa II ( 3-4  ani );  
grupa III (2 ani ). 
Datorita implementării proiectului se estimează creşterea nivelului educaţional precum şi creşterea calităţii actului 
educaţional (prin asigurarea condiţiilor corespunzătoare de desfăşurare). 
d)Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este de 24 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. 
Respectând normele si reglementarile tehnice in vigoare dar şi satisfacerea necesităţilor educaţionale se impune 
realizarea unei clădiri noi, cu funcţiunea de grădiniţă cu program prelungit care sa cuprindă 3 săli de grupa si 
funcţiuni anexe,  in care vor participa la procesul educaţional un număr de 60 copii. 
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 studiu de fezabilitate, aferentă 
obiectivului de investiţii ” DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM 
PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”,  poate fi supus spre 
dezbatere şi adoptare Consiliului Local Cornu. 
 
                         
               Director executiv,                                          Inspector,                                                     
               Daniela CHIŢU                                           Mihaela CHIRIAC                                             
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