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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza documentaţie de 

avizare a lucrărilor, aferentă obiectivului de investiţii  ”CONSOLIDARE STR. ALEEA 
CUCULUI - SAT CORNU DE JOS L=20 M IN 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 şi conţinutul-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. 
6712/19.09.2017; 
b)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Cornu, înregistrat sub nr. 
6713/19.09.2017; 
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 variantei a) şi documentaţia - faza 
D.A.L.I. - aferentă obiectivului de investiţii ”CONSOLIDARE STR. ALEEA CUCULUI - SAT 
CORNU DE JOS L=20 M IN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”, elaborat de Consdata 
Proiect SRL, după cum urmează: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu 
TVA si, respectiv, fără TVA, din care constructii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 
Valoarea totala a investiţiei: 

din care C+M: 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantă - elemente fizice/capacităti fizice care 
să indice atingerea tintei obiectivului de investiţii - si, după caz, calitativi, în conformitate cu 
standardele, normativele si reglementările tehnice în vigoare; 

 exclusiv TVA cu TVA 
in RON in RON 

423,596.42 504,079.75 

exclusiv TVA cu TVA 
in RON in RON 

339,996.97 404,596.39 
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d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii: 6  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 zonei, se impune 
consolidarea drumului de interes local din comună, prin asfaltare şi aducerea acestuia la lăţimi 
corespunzătoare prevederilor legale. 
 

     Art.2.- 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, 
-Director executiv, doamna Alina NISTORICĂ, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Marius IANCU 
                                                          CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                  SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                          Daniela IANCU 

Cornu, 26 septembrie 2017 
Nr. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatori U.M. Cantitate 
Lungime străzii m 86 
Parte carosabila m 4.00 
 

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezuitat/operare, stabiiiti în funcţie de 
specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiţii; 
  VALOARE 

Lei 
         (FARA TVA) TVA 

VALOARE 
LEI 

(CU TVA) 
 

TOTAL GENERAL 423,596.42 80,483.32 504,079.75 
 Din care C+M(1.2 + 1.3 + 1.4 

+ 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 339,996.97 64,599.42 404,596.39 
  

 

http://www.primariacornu.ro/

