
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza PT, aferentă obiectivului de 
investiţii ”AMENAJARE TERENURI SPORT CU ZONE PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA 

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

În temeiul prevederilor art.139, alin.(3) lit.e) și 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.b) coroborat alin.(4) lit.d) din Codul administrativ aprobat prin  
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;  
b) art. 41-42, art. 44 alin.(1) şi alin. (4) precum și cele ale 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; 
              luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
6610/14.08.2019; 
b) raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Cornu, înregistrat sub 
nr.  6667/19.08.2019; 
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; 
d) raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local, comisia pentru muncă și protecție socială, 
învățământ, sănătate, familie, activități social culturale, culte, protecție copii, tineret, sport, 

analizând documentaţia tehnică faza proiect tehnic pentru obiectivul de investiţii AMENAJARE 
TERENURI SPORT CU ZONE PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, DIN COMUNA 
CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA- ETAPA 1, elaborată de societatea Struct Quality and Building SRL,  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 
 
                   Art. 1.- Aprobă indicatorii tehnico-economici şi documentaţia - faza proiect tehnic - aferentă 
obiectivului de investiţii ”AMENAJARE TERENURI SPORT CU ZONE PEISAGISTICE ÎN 
VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA- ETAPA 1”, 
elaborată  de societatea Struct Quality and Building SRL, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

     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-Elena NISTORICĂ, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 
                                          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                    Nicolae ZIDARU                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                                                    SECRETARUL COMUNEI, 
                                Daniela IANCU 

Cornu, 27 august 2019 
Nr. 48 

  

http://www.primariacornu.ro/


 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
Anexă la H.C.L. nr.48/27.08.2019 

 
Indicatorii tehnico-economici şi documentaţia – faza proiect tehnic - aferentă obiectivului de investiţii 

”AMENAJARE TERENURI SPORT CU ZONE PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, 
DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA – ETAPA 1” 

- Scenariul 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  1.002.399,72 lei, din care, C+M    762.122,81 lei. 
a.2. Valoarea totală cu TVA   este  1.191.905,67  lei, din care, C+M    906.926,14 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 
 
 

c) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii : 4 luni. 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicolae ZIDARU 

                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI , 

  



                                                                                                                                              Daniela IANCU 

  


	Nicolae ZIDARU

