
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind instrumentarea proiectului ”AMENAJARE TERENURI SPORT CU ZONE 

PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL 
PRAHOVA- ETAPA 1”  

 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art.15 alin.(2)art. 120  alin.(1)şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
b) art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 

referitoare la contracte sau convenţii; 
d) art. 29, art.30  şi art.31 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin.(1), alin.  (2) lit. b) şi d) coroborate cu cele ale alin (4). lit.a) e) şi f), şi ale alin.(6) lit.”a” 

punctele 11,13 şi 18, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
g) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
h) Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.43 din 27 august 2015 privind aderarea comunei 

CORNU la asociaţia «Grupul de Acţiune Locală Colinele Prahovei », 
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat 
cu nr. 9494/11.12.2017; 
b) raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 9495/11.12.2017; 
c) rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 şi 2 ale Consiliului Local al comunei Cornu, 

analizând Strategia de dezvoltare a comunei Cornu 2014-2020, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Cornu nr.70 din 22 decembrie 2014; 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiei publice de 
interes local, a cărei documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
88/2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, 
aferentă obiectivului de investiţii ”AMENAJARE TERENURI SPORT CU ZONE PEISAGISTICE ÎN 
VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA- ETAPA 1”, 

având în vedere oportunitatea accesării fondurilor europene prin intermediul Strategiei de 
dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune locală  Colinele Prahovei respectiv Măsura M7/6B. – 
„Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază în teritoriul GAL”, prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020 LEADER, program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernului României 
prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. - Se ia act de necesitatea şi oportunitatea iniţierii de către comuna Cornu a proiectului 

intitulat ”AMENAJARE TERENURI SPORT CU ZONE PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE 
SPORT, DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA- ETAPA 1”, în vederea accesării de fonduri 
nerambursabile (FEADR) prin Grupul de Acţiune Locală « Colinele Prahovei », Măsura M7/6B– 
„Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază în teritoriul GAL”, din următoarele considerente: 



a) necesitatea realizării proiectului este justificată de caracteristicile zonei de implementare, a situaţiei 
infrastructurii publice, a nevoilor grupurilor-ţintă, a îndeplinirii obiectivelor strategice şi, nu în ultimul 
rând, a rezolvării problemelor de mediu; 
b) justificarea proiectului constă în nevoile identificate conform Strategiei de dezvoltare a comunei Cornu 
2014-2020: 
- necesitatea revigorării activităţilor sportive în localitate; 
- necesitatea creşterii nivelului de educaţie, socializare şi a stării de sănătate a copiilor prin practicarea  
exerciţiilor fizice şi a sportului în cadrul activităţilor de educaţie fizică şi sport; 
- necesitatea creşterii numărului de copii şi tineri care participă la competiţii sportive ce se desfăşoară în 
spaţiul rural. 
- necesitatea creşterii gradului de acces la activităţi sportive pentru populaţia din mediul rural; 
- necesitatea creşterii atracţiei turistice a localităţii prin diversificarea ofertei de divertisment  
- necesitatea punerii în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural;  
- necesitatea modernizării satului românesc şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei; 
b) terenul pe care se va realiza investiţia este un teren neamenajat, cu vegetaţie dezvoltată sălbatic, inestetic 
şi fără nicio utilizare practică. Este situat într-o zonă destinată unor obiective social-culturale şi sportive 
reprezentative pentru colectivitate: sală de sport, centru cultural, stadion de fotbal omologat, vestiare şi 
tribune, fapt care impune amenajarea acestuia în concordanţă cu destinaţia stabilită prin Planul Urbanistic 
General al localităţii: zonă pentru spaţii plantate, agrement şi sport, cu funcţiunile dominante incluse în 
Regulamentul local de urbanism: parcuri, amenajări pentru activităţi sportive, plantaţii de protecţie, 
respectiv cu funcţiunile complementare ale acestuia: platforme şi locuri de joacă, terenuri de joc şi sport în 
aer liber sau acoperite, construcţii anexe; 
c) necesitatea îndeplinirii obiectivului strategic inclus în Strategia de dezvoltare a comunei Cornu 2014-
2020: Utilizarea durabilă a resurselor culturale, balneo şi climatice pentru dezvoltarea unei identităţi 
locale care să evidenţieze Comuna Cornu în contextul dezvoltării Văii Doftanei şi Prahovei în perioada 
2014-2020, ca zonă de sănătate şi petrecere a timpului liber; 
d) necesitatea îndeplinirii unuia dintre obiectivele prioritare incluse în Strategia de dezvoltare a comunei 
Cornu 2014-2020 : Realizarea şi modernizarea infrastructurii sportive şi recreative din Comuna Cornu; 
e) oportunitatea de accesare a fondurilor europene nerambursabile prin intermediul Strategiei de dezvoltare 
Locală a Grupului de Acţiune locală  Colinele Prahovei, asociaţie a cărei membru este şi comuna Cornu, 
respectiv prin  Măsura M7/6B. – „Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază în teritoriul GAL”; 
f) necesitatea îndeplinirii obiectivului general al Strategiei de dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune 
locală Colinele Prahovei, acela de a contribui la creşterea standardului de viaţă al locuitorilor printr-o 
dezvoltare echilibrată şi durabilă din punct de vedere economico-social, în concordanţă cu direcţiile de 
dezvoltare regionale, naţionale şi europene; 
g) potenţialul economic al investiţiei : Valorificarea resurselor naturale şi antropice ale comunei conduc la 
la creşterea atracţiei turistice care va diversifica cererea de forţă de muncă locală, va determina apariţia de 
noi specializări profesionale, şi în final dezvoltare economică, prin prisma dezvoltării unui turism cultural 
sau a unei industrii care pune accent pe particularităţile locale.  Implementarea proiectului va conduce la 
diversificarea şi valorificarea sectoarelor şi activităţilor economice din teritoriului comunei şi al judeţului.  

 
Art.2. – (1) Se aprobă implementarea proiectului ”AMENAJARE TERENURI SPORT CU ZONE 

PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL 
PRAHOVA- ETAPA 1”, denumit în continuare Proiectul. 

             (2) Toate cheltuielile aferente Proiectului (eligibile şi neeligibile, inclusiv sumele necesare 
pentru cofinanţarea acestuia) se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul 
obţinerii finanţării prin Măsura M7/6B. „Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază în teritoriul 
GAL”, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 LEADER, potrivit legii. 

(3) Sursa de finanţare a proiectului este contribuţia publică a Măsurii M7/6B prin 
intermediul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 LEADER. 

 



Art.3. - În vederea instrumentării Proiectului ”AMENAJARE TERENURI SPORT CU ZONE 
PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL 
PRAHOVA- ETAPA 1”, Consiliul Local al comunei Cornu confirmă următoarele: 

(1) Investiţia propusă a se realiza în cadrul Proiectului se încadrează în Strategia de 
Dezvoltare a comunei Cornu 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu 
nr.70 din 22 decembrie 2014, respectiv Fişa de proiect nr.5, cu titlul Realizarea şi modernizarea 
infrastructurii sportive şi recreative din Comuna Cornu, având ca obiective: creşterea gradului de acces şi 
de participare a populaţiei rurale la viaţa sportivă; creşterea calităţii vieţii locuitorilor prin îmbunătăţirea 
ofertei de petrecere a timpului liber. creşterea atracţiei turistice a localităţii.  

 (2) Indicatorii şi caracteristice tehnico-economice ale investiţiei sunt cele prevăzute în 
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Investiţia propusă a se realiza în cadrul Proiectului va deservi întreaga populaţie a 
comunei în număr de 4.516 locuitori, conform Recensământului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011, 
la care se adaugă cca. 1.200 de posesori de case de vacanţă. 

(4) Investiţia propusă a se realiza în cadrul Proiectului nu va deservi în mod direct agenţi 
economici. 

 
Art. 4. – Autorităţile administraţiei publice locale se obligă ca Proiectul să nu devină generator de 

venituri, respectiv accesul la terenurile de sport este public şi se va realiza fără perceperea vreunei taxe. 
 
Art. 5. - Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 

cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi 
în cadrul Proiectului. 

 
Art. 6. – Reprezentantul legal al comunei în relaţia cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor 

Rurale pentru derularea Proiectului este primarul acesteia, care, potrivit legii are dublă calitate de primar şi 
de ordonator principal de credite. 

                 
  Art. 7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Cornu.  
  
  Art.8.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei  

comunei www.primariacornu.ro şi se transmite : 
 

-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Director executiv Direcţia pt.monizorizarea procedurilor administrative, doamna Alina NISTORICĂ, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Angelica Elena IONESCU 

                                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                       SECRETARUL COMUNEI, 

                                                                                                                       Daniela IANCU 
Cornu, 20 decembrie 2017 
Nr. 90 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

Anexa la HCL nr. 90/ 20.12.2017  
 

Caracteristicile tehnico-economice ale investiţiei ”AMENAJARE TERENURI SPORT CU 
ZONE PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, DIN COMUNA CORNU, 

JUDEŢUL PRAHOVA- ETAPA 1” 
 

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA  
şi, respectiv, fără TVA, din care C+M, în conformitate cu devizul general 
a.1. Valoarea totală fără TVA este  661.720,26    lei, din care, C+M    495.547,53 lei. 
a.2. Valoarea totală cu TVA este  785.414,33    lei, din care, C+M    589.701,55 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. 
 
SITUAŢIE EXISTENTĂ SITUAŢIE PROPUSĂ 
S teren = 28244.00 mp 
 
SUPRAFEŢE CONSTRUCŢII EXISTENTE PE 
TEREN CARE NU FAC OBIECTUL PREZENTULUI 
PROIECT, dar care se iau în calcul POT şi CUT: 
 
C1 – CENTRU CULTURAL 
Sc = 900.00 mp 
Sd = 2621.00 mp 
RH = D+P+M 
 
C2 – SALA DE SPORTURI 
Sc = 2475.00 mp 
Sd = 2475.00 mp 
RH = P 
 
C3 – CORP VESTIARE 
Sc = 186.00 mp 
Sd = 186.00 mp 
RH = P 
 
Sc total=3561.00 mp 
Sd total =5282.00 mp 
 
POT = 12.60% 
CUT = 0.18; 

S teren = 28244.00 mp 
 
SUPRAFAŢA PROPUSĂ SPRE AMENAJARE 
ÎN ETAPA 1 = 2097,40 mp 
 
Sc TOTALĂ = 3561.00 mp 
Sd TOTALĂ = 5282.00 mp 
 
P.O.T. = 12.60% 
C.U.T. = 0.18; 
 
SUPRAFEŢE FINISAJE: 
OBIECT 1 – PARC DISTRACŢII 
S pavaj tip 2 = 100.00 mp 
(aferent zonei dintre terenurile de sport) 
 
 
OBIECT 2 – TERENURI SPORT 
TEREN TENIS: 
S gazon sintetic = 668.50 mp 
 
TEREN MINIFOTBAL: 
S gazon sintetic = 1152.00 mp 
 
 

 
d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, conform graficului  este de 4 luni. 

 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Angelica Elena IONESCU 

                                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETARUL COMUNEI, 

                                                                                                                       Daniela IANCU 
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