
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU  

 
  HOTĂRÂRE 

privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale unor bunuri 
imobile aflate în domeniul public al comunei Cornu 

 
     În temeiul prevederilor art.139, alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din Codul 

administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
 

             având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 5 lit.cc), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c) coroborat cu art.289-290 precum și prevederile 
art.607 alin.(4) din  Codul administrativ aprobat prin  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019;  
b) art.7 alin.(2) și art.867-868 din Codul Civil al României, adoptat prin din Legea nr. 287/2009, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) art.20 alin.(1) lit.e) și j), art.23 alin.(2) lit.d), e) și h) din Legea nr.273/2006, privind finanțele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
d) art. 7 alin. (1) și alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 
e) anexei nr.42 la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al 
județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, cu 
modificările și completările ulterioare;  

având în vedere Contractul de finanțare nr.C0720RN00021533100480/23.08.2016 pentru 
acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru 
Dezvoltare Rurală România în vederea realizării investiției MODERNIZAREA REȚELEI DE 
DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA; 

ținând seama de procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.6431 din 8 august 
2019 privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției MODERNIZAREA REȚELEI DE 
DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA; 

   luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.6603/14.08.2019; 
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cornu, înregistrat sub nr. 6633/19.08.2019; 
c)raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, comisia pentru pentru dezvoltare 
economică-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului, turism, gospodărire 
comunală, servicii publice, societăţi comerciale, cooperare interinstituţională pe plan intern şi 
extern; 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 

 
Art.1.- Se aprobă actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar pentru 

bunurile imobile aflate în domeniul public al comunei Cornu prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta. 

 
Art.2. – Prezentul proiect de hotărâre se comunică ministerului cu atribuții în domeniul 

administrației publice, prin grija secretarului comunei Cornu, în condițiile prevederilor art.289 
alin.(7) din Codul administrativ aprobat prin  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019. 

 



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;  
-Director executiv, doamna Alina-Elena NISTORICĂ, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 
                                          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                    Nicolae ZIDARU                                CONTRASEMNEAZĂ 

                                           SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                      Daniela IANCU 

 
Cornu, 27 august 2019 
Nr. 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariacornu.ro/


JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU                                                                                                                                                                ANEXĂ  
COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA                                                                                                  la Hotărârea nr.45 din27.09.2019 
INVENTARULUI BUNURILOR CARE  
ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL                                                                                                                                          
COMUNEI CORNU        

 
Poziția de 
înregistrare în 
inventar 

Codul de 
clasificare 

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii,  
sau, după caz al  
dării în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 
RON 

Starea juridică 
actuală. Denumire 
act proprietate sau 
alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
2 1.3.7.2 Strada Malul 

Vadului 
Drum comunal clasat , betonat, L=1,6 km, l=5,5 m, 
S=8800 mp 

FEADR 2019:  
Lungime = 1600 ml, suprafață stradă = 10.259 mp, 
lungime șanț pereat = 1.067,1 ml , lungime rigolă 

carosabilă = 226 ml, aducere la cotă = 55 buc, 
aducere la cotă GN apă = 70 buc, lungime bordură 
mare = 1.832 ml, lungime bordură mica = 796 ml, 
semnalizare rutieră = 2 buc, suprafață trotuare = 

2.043 mp 

1977, 2019 
 

2.876.798,40 
 
 

1.016.822,26 
FEADR 2019 

 
Total  

3.893.620,66 
 

HG nr.1359/2001 
și 
HG nr.613/2009 

3 1.3.7.2 Strada 
Independenţei 

Drum comunal clasat , betonat, 
L=0,6 km, l=5,5 m, S=3300 mp 

FEADR 2019:  
Lungime = 504 ml, suprafață stradă = 3.012 mp, 

lungime șanț pereat = 49 ml , lungime rigolă 
carosabilă = 458 ml, aducere la cotă = 12 buc,  

aducere la cotă GN apă = 46 buc, lungime bordură 
mare d= 342 ml, semnalizare rutieră = 2 buc 

1977, 2019 
 

1.531.472,91 
 
 

417.264,65 
FEADR 2019 

  
Total 

1.948.737,56 

HG nr.1359/2001 
și 
HG nr.613/2009 

4 1.3.7.2 Strada Gorunului Drum comunal clasat , betonat, 
L=0,3 km, l= 5,5 m, S=1650 mp 

FEADR 2019:  
Lungime = 720 ml, suprafață stradă = 4.703,92 mp, 

lungime șanț pereat = 196,21 ml , lungime rigolă 
carosabilă = 161,76 ml, aducere la cotă = 24 buc, 
aducere la cotă GN apă = 49buc, lungime bordură 
mare = 360,07 ml,   semnalizare rutieră = 2 buc 

1977, 2019 
 

538.222,95 
 

399.861,73 
FEADR 2019 

 
Total  

938.084,68 
 

HG nr.1359/2001 
și 
HG nr.613/2009 



6 1.3.7.2 Strada Mihai 
Eminescu 

Drum comunal clasat, asfaltat 
L=0,13 km, l= 5,5m, S= 715 mp 

FEADR 2019:  
Lungime = 115 ml, suprafață stradă = 1.004mp, 
aducere la cotă = 5 buc, lungime bordură mare = 

120 ml, semnalizare rutieră = 2 buc, suprafață 
trotuare = 161 mp 

 

1973, 2019  145.344,28 
 

67.498,51  
FEADR 2019 

 
212.842,79 

HG nr.1359/2001 
și 
HG nr.613/2009 

9 1.3.7.2 Strada Florilor Drum comunal clasat, asfaltat 
L=0,7 km,l=5,5 m, S=3850 mp 

FEADR 2019:  
Lungime = 595 ml, suprafață stradă = 3.838,26 mp, 

lungime șanț pereat = 342 ml , lungime rigolă 
carosabilă = 148 ml, aducere la cotă = 5 buc,  

semnalizare rutieră = 2 buc 
 

1973, 2019  765.928,45 
 

526.700,88 
FEADR 2019 

 
Total 

1.292.629,33 

HG nr.1359/2001 
și 
HG nr.613/2009 

15 1.3.7.2 Strada Nouă Drum comunal clasat, asfaltat 
L=0,7 km, l=5,5 m, S=3850 mp 

FEADR 2019:  
Lungime = 657 ml, suprafață stradă = 4.047,3 mp, 
aducere la cotă = 37 buc, lungime bordură mare = 

1.314 ml, lungime bordură mica = 800 ml, lungime 
bordură mica = 800 ml,   semnalizare rutieră = 1 

buc, suprafață trotuare = 1.475 mp 
 

1973, 2019  666.643,51 
 

409.797,29 
FEADR 2019 

 
Total 

1.076.440,8 

HG nr.1359/2001 
și 
HG nr.613/2009 

16 1.3.7.2 Strada Liliacului Drum comunal clasat, asfaltat 
L=0,45 km,l=5,5 m, S=2475 mp 

FEADR 2019:  
Lungime = 275 ml, suprafață stradă = 1.753,28 mp, 

lungime șanț pereat = 360 ml , lungime rigolă 
carosabilă = 115,5 ml, aducere la cotă = 8 buc,  

semnalizare rutieră = 2 buc 
 

1973, 2019  527.093,05 
 

171.833,55 
FEADR 2019 

 
Total 

698.926,6 

HG nr.1359/2001 
și 
HG nr.613/2009 

17 1.3.7.2 Strada Lacului Drum comunal clasat, asfaltat 
L=0,5 km, l=5,5 m, S=2750 mp 

FEADR 2019:  
Lungime = 474 ml, suprafață stradă = 3.426 mp, 
lungime rigolă carosabilă = 890 ml, aducere la cotă 
= 20 buc, aducere la cotă GN apă = 1 buc, lungime 
bordură mare = 26,5 ml, semnalizare rutieră = 2 buc 

1973 , 2019 581.536,77 
 

534.642,80 
FEADR 2019 

 
Total 

1.116.179,57 

HG nr.1359/2001 
și 
HG nr.613/2009 
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19 1.3.7.2 Strada Bucureştii 
Noi 

Drum comunal clasat, asfaltat 
L=0,4 km, l=5,5 m, S=2200 mp 

FEADR 2019:  
Lungime = 335 ml, suprafață stradă = 2.243,37 mp, 

lungime șanț pereat = 400,5 ml , lungime rigolă 
carosabilă = 147,5 ml, aducere la cotă = 10 buc,  

semnalizare rutieră = 1 buc 

1973 , 2019 392.275,49 
 

245.938,37 
FEADR 2019 

 
Total 

638.213,86 

HG nr.1359/2001 
și 
HG nr.613/2009 

20 1.3.7.2 Strada 
Stadionului 

Drum comunal clasat, asfaltat 
L=0,2 km, l=5 m, S=1000 mp 

FEADR 2019:  
Lungime = 200 ml, suprafață stradă = 968,23 mp, 
aducere la cotă = 3 buc,  lungime bordură mare = 

380,76 ml,  semnalizare rutieră = 1 buc 

1973, 2019  192.765,18 
87.488,76 

FEADR 2019 
 

Total 
280.253,94 

HG nr.1359/2001 
și 
HG nr.613/2009 

23 1.3.7.2 Strada Morii Drum comunal clasat, asfaltat 
L=0,46 km, l=5,5 m, S=2475 mp 

FEADR 2019:  
Lungime = 371 ml, suprafață stradă = 2.436,76 mp, 

lungime șanț pereat = 442,05 ml , lungime rigolă 
carosabilă = 214 ml, aducere la cotă = 13 buc,  
aducere la cota GN apă = 34 buc, semnalizare 

rutieră = 1 buc 

1973, 2019  392.275,49 
 
 

258.839,41 
FEADR 2019 

 
Total 

651.114,9 

HG nr.1359/2001 
și 
HG nr.613/2009 

24 1.3.7.2 Strada Sinoiului Drum comunal clasat, asfaltat 
L=0,5 km, l=5,5 m, S=2750 mp 

FEADR 2019:  
Lungime = 57 ml, suprafață stradă =2.387 mp, 
lungime șanț pereat =36 ml, lungime rigolă carosa 
bilă = 148 ml, aducere la cotă = 11 buc, lungime 
bordură mare =7 ml,  semnaliz rutieră =2 buc 

1973, 2019  483.731,50 
 

217.609,73 
FEADR 2019 

 
Total 

701.341,23 

HG nr.1359/2001 
și 
HG nr.613/2009 

26 1.3.7.2 Strada Grindului Drum comunal clasat, asfaltat 
L=0,42 km, l=5 m, S= 2050 mp 

FEADR 2019:  
Lungime = 350 ml, suprafață stradă = 1.774,4 mp, 

aducere la cotă = 12 buc,  aducere la cota GN apă = 
22 buc, lungime bordură mare = 379,5 ml, 

semnalizare rutieră = 1 buc 

1973 , 2019 284.623,75 
 

150.074,82 
FEADR 2019 

  
Total 

434.698,57 

HG nr.1359/2001 
și 
HG nr.613/2009 
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36 1.3.7.2. Strada Mihai 
Viteazu 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa a IIa 

Drum comunal clasificat de la podul de la Valea 
Rea până la ieşirea în DN1 din satul Cornu de Sus. 
Construcţie din covor asfaltic 1,7 km. 
Tronsonul de drum pe o distanţă de 1,019 km 
este reabilitat şi modernizat  prin Programul 
FEADR, Măsura 322, în perioada 2011-2012 
 

FEADR 2019:  
Lungime = 683 ml, suprafață stradă = 4.303 mp, 
lungime șanț pereat = 1.075,25 mp reparație,  
semnalizare rutieră = 1 buc 
Tronsonul de drum pe o distanţă de 0,683 km 
este reabilitat şi modernizat  prin Programul 
FEADR,  în perioada 2018-2019 
 

1973, 2012, 2019 
 
 
 

3.631.102,9 din 
care valoarea 

de 
1.435.282,71 

rezultă din 
reabilitarea prin 

program 
FEADR 2012  

 
  

756.263,64  
FEADR 2019 

 
Total 

4.387.366,54 
 

HG nr.1359/2001 
și 
HG nr.613/2009 

37 1.3.7.2. Strada Valea 
Oprii 
 
 
 
 
 
Etapa a IIa 
 

Drum comunal clasificat de la intersecţia cu strada 
Carol I până în Plaiul Cornului, 1,7 km  

etapa I: Modernizat prin Program HG 577/1997, 
anul 2009 

 
FEADR 2019:  

Lungime = 347 ml, suprafață stradă = 2.594,6 mp, 
lungime șanț pereat = 342,57 ml , aducere la cotă = 
13 buc,  semnalizare rutieră = 2 buc 

1973, 2009, 2019 2.182.551,83 
 
 
 

184.944,12 
FEADR 2019 

 
Total 

2.367,495,95 
 

HG nr.1359/2001 
și 
HG nr.613/2009 

44 1.3.7.1 Aleea Brânduşelor Lungimea = 100 m, Lăţimea = 4,50 m 
Suprafaţa = 450 mp 

FEADR 2019:  
Lungime = 100 ml, suprafață stradă = 504 

mp,lungime bordură mare = 198,04 ml,  semnalizare 
rutieră = 1 buc 

1990, 2019 20.937,64 
 

62.727,02 
FEADR 2019 

 
Total 

83.664,66 

HG nr.1359/2001 
și 
HG nr.613/2009 

57 1.3.7.1 Aleea Merilor Lungimea = 152 m, Lăţimea = 4,50 m 
Suprafaţa = 684 mp 

FEADR 2019:  
Lungime = 160 ml, suprafață stradă = 765,07 mp, 

lungime bordură mare = 314 ml,  semnalizare 
rutieră = 1 buc 

1990, 2019 45.061,52 
 

78.154,54 
FEADR 2019 

 
Total 

123.216,06 

HG nr.1359/2001 
și 
HG nr.613/2009 
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64 1.3.7.1 Aleea Măceşului Lungimea = 150 m, Lăţimea = 4,50 m 
Suprafaţa = 675 mp 

FEADR 2019:  
Lungime = 128 ml, suprafață stradă = 533,01 mp, 
lungime bordură mare = 232,06 ml,  semnalizare 

rutieră = 1 buc 

1990, 2019 39.688,46 
 

56.615,58 
FEADR 2019 

 
Total 

96.304,04 

HG nr.1359/2001 
și 
HG nr.613/2009 

 
 
Preşedinte : NANU CORNEL, primarul comunei                 ____________________ 
 
Membri: 
                   IANCU DANIELA, secretarul comunei              ____________________ 
                   NISTORICĂ ALINA, dir.executiv                      ____________________ 
                   BRAD GABRIELA, inspector agent agricol     ____________________ 
                   CHIRIAC MIHAELA, inspector urbanism         ____________________ 
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