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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
HOTĂRÂRE 

privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, 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, cu acces drum Poartă Mănăstire” 
 

           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 temeiurile juridice, respective 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 com. Cornu, judeţul Prahova”, Hotărârii Consiliului local nr.19/7.03.2017 privind actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă aceluiaşi obiectivul 
de investiţii,și Hotărârii Consiliului local nr.71/24.10.2017 privind reactualizarea 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.7483/25.09.2018; 
b)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Cornu, înregistrat sub nr. 
7484/25.09.2018; 
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 studiu de fezabilitate  conform 
scenariului nr.1, aferenți 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, cu acces drum Poartă Mănăstire”, 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; 

Indicatori maximali actualizatii Valoare (fără TVA) Valoare (cu TVA) TVA 
TOTAL GENERAL 3,857,485.79 727,740.01 4,585,225.80 

din care C+M 3,644,075.32 692,374.31 4,336,449.63 
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; 

Nr. crt. Denumire obiect(acces drum poartă Mănăstire de executat) U.M. Cantitate 

1 Lungime carosabil m 235 
1 Carosabil mp 940 
2 Acostament mp 235 
3 Sant betonat mp 294 
6 podete buc 2 
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c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui 
obiectiv de investiţii; 
Indicatori financiari. Ca urmare a necesitatii realizarii urgente a obiectivului si tinand cont de factorii eficienta – 
eficacitate – economicitate, s-a propus adoptarea solutiei 1, costul estimativ pentru realizarea obiectivului fiind mai 
mic si se incadreaza in alocatiile financiare prevazute in Hotararea nr. 975/2016.   
Indicatori socio-economici. Necesitatea dezvoltarii economico-sociale la nivel local, impune revigorarea zonei 
afectate de inaccesibilitatea temporara a drumurilor, care este vitala pentru activitatile de transport, a marfurilor si 
persoanelor din zona. 
Indicatori de impact. Impactul estimat al realizarii proiectului, din punct de vedere socio-economic este: asigurarea 
unui nivel de viata decent pentru locuitori; atragerea de investitori in mediul rural; crearea de noi locuri de munca; 
adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a imbunatati gradul si calitatea acuparii fortei de munca. 
Indicatori de rezultat/operare. Rezultatele estimate sunt date de dezvoltarea infrastructurii din comuna Cornu prin: 
stoparea alunecarii de teren pe sectoarele studiate, rezistenta mai buna in timp la actiunea materialelor antiderapante 
si asigurarea conditiilor normale de circulatie, mai ales pe timp de iarna, avand in vedere inclinarea accentuata a 
terenului in aceasta zona. 
d)Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este de 3 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 infrastructure noi. 
e.2.Modernizarea drumului prin așternerea unui strat de asfalt, ulterior executării fundației drumului, astfel: -execuția 
pentru partea carosabilă a unui sistem rutier nou alcătuit din 35 cm balast, 15 cm strat de piatră spartă și 6 cm beton 
asfaltic; 
-trasarea lucrărilor pe teren față de reperele fixe bine stabilite; 
-realizarea săpăturii și evacuarea materialului săpat; 
-nivelarea și compactarea suprafețelor; 
-șant betonat C25/30; 
-completarea zestrei drumului cu un stat de fundație din balast – 30 cm grosime; 
-realizarea stratului de fundație din piatră spartă- 15 cm grosime; 
-așternerea stratului de asalt;  
-realizarea acostamentelor din piatră spartă; 
-realizarea semnalizării rutiere 
Lungimea totală a străzii supusă refacerii pietruite este de 235 m. 

Art.2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârile adoptate anterior se modifică în mod 
corespunzător. 

Art.3.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei comunei 
www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 

- Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
- Doamnei Alina NISTORICĂ, director executiv, 
- Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicoleta STOIAN 

                                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                                    SECRETARUL COMUNEI, 

                                                                                                                                     Daniela IANCU 
Cornu, 25 septembrie 2018 
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