
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU                                                     

 

  

HOTĂRÂRE 

privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiţii”MODERNIZARE STRADA PLAIUL CORNULUI DIN PCT.PODU-LAT PÂNĂ LA 

POARTĂ MĂNĂSTIRE +100 METRI  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 și Hotărârii 

Consiliului local nr.18/07.03.2017 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.1655/20.02.2018; 

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

nr1656/20.02.2018; 

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 ”MODERNIZARE STRADA PLAIUL 

CORNULUI DIN PCT.PODU-LAT PÂNĂ LA POARTĂ MĂNĂSTIRE +100 METRI ÎN 

COMUNA 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        860.730 lei, din care C+M             738.400 lei 

   2. Valoarea totala cu TVA       1.024.280 lei din care C+M            878.700 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. 

Capacităţi: 

b.1)Suprafaţa proiectată:      4001 m2 

 3596 m.p. suprafaţa carosabilă 

 377 m.p. suprafaţă acostamente 

 279 m.p. suprafaţă şanţ betonat 

 75 m.p. suprafaţă rigolă acostament 

 42 m.p. rigolă carosabilă 

 228,8 suprafaţă consolidări. 

b.2)Lungimea totală a străzilor:  739 m 

b.3)Sistem rutier proiectat 



 6 cm strat de uzură din beton asfaltic  

 15 cm strat de fundaţie din piatră spartă 

 35 cm, strat de fundaţie din balast. 

 

B.4.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 strada Plaiul Cornului din pct. Podu Lat până la 

poartă Manastire + 100 metri din comuna Cornu, jud. Prahova 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: rezistenţă mai bună 

în timp la acţiunea materialelor antiderapante şi asigurarea condiţiilor normale de circulaţie, mai ales pe 

timp de iarnă, având în vedere înclinarea accentuată a terenului în această zonă. 

 

d)Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este de 4 luni şi 7 zile. 

e) valorile admisibile ale indicatorilor tehnico-economici si intervalele in care se pot incadra acestea, in 

funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi 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.Sistem rutier proiectat :  

 6 cm strat de uzură din beton asfaltic tip EB 16 rul 50/70; 

 15 cm strat de fundaţie din piatră spartă; 

 35 cm strat de fundaţie din balast. 

 

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

Consiliului Local al comunei Cornu nr.18/7.03.2018. 

 

         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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