
  

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 

HOTĂRÂREA NR.4 din 20.02.2020 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației faza S.F. pentru  

obiectivul de investiţii  ”Reabilitare, modernizare și extindere complex sportiv în comuna 
Cornu, sat Cornu de jos, str.Aniniș, nr.17, județul Prahova”  

  
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) 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; 

analizând documentaţia tehnică faza SF pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare, 
modernizare și extindere complex sportiv în comuna Cornu, sat Cornu de jos, str.Aniniș, nr.17, 
județul Prahova”, elaborată de societatea SC Struct Quality and Building SRL,  
              luând act de: 
a) proiectul de hotărâre nr.4  din 13 ianuarie 2020 inițiat de primarul comunei Cornu; 
b) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
237/13.01.2020; 
c) raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Cornu, înregistrat 
sub nr.  239/13.01.2020; 
d) 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; 

În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 
 

                   Art. 1.- Aprobă indicatorii tehnico-economici ai documentaţiei - faza S.F. - aferentă 
obiectivului de investiţii ”Reabilitare, modernizare și extindere complex sportiv în comuna Cornu, sat 
Cornu de jos, str.Aniniș, nr.17, județul Prahova”,  elaborată  de societatea SC Struct Quality and 
Building SRL, respectiv scenariul I, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

     Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, primarului comunei 
Cornu, prefectului județului Prahova și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la Monitorul Oficial al 
comunei Cornu pe site-ul Primariei comunei www.primariacornu.ro   
 
 

președintele de ședință, 
Angelica-Elena IONESCU 
……………………………… 

 

contrasemnează pentru legalitate: 
secretarul general al comunei Cornu 

Daniela IANCU 
……………………………… 

 

http://www.primariacornu.ro/


  

Anexă la Hotărârea Consiliului local al comunei Cornu nr.4/20.02.2020 
 

Indicatorii tehnico-economici ai documentației faza SF, aferentă  obiectivului de investiţii  
”Reabilitare, modernizare și extindere complex sportiv în comuna Cornu, sat Cornu de 

jos, str.Aniniș, nr.17, județul Prahova” 
 

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  10.374.305,30  lei, din care, C+M  9.075.344,52 lei. 
a.2. Valoarea totală cu TVA este  12.326.455,84  lei, din care, C+M   10.799.659,98 lei. 

b) Indicatori minimali, financiari, 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. 
 
Existent  
S teren = 28.224 mp(măsurați) 
             = 29.424 mp (acte) 
Sc existent = 3.561 mp 
Scd existent  5.282 mp 
Sc vestiare existent = 186 mp 
Scd vestiare existent = 186 mp 
 
Propunere 
S teren = 28.224 mp (măsurați) 
             =29.424 mp (acte) 
S propusă spre amenajare = 13.974,75 mp 
Sc bază recuperare sportive (corp clădire C1+ corp clădire C2) = 672,67 mp 
Scd bază recuperare sportive = 866,27 mp 
Sc grup sanitar 1 = 47,22 mp 
Scd grup sanitar 1 = 47,22 mp 
Sc grup sanitar 2 = 47,22 mp 
Scd grup sanitar 2 = 47,22 mp 
Sc tribună = 414,29 mp 
Scd tribună = 414,29 mp 
Sc tribună accesibilă = 90,96 mp 
Scd tribună accesibilă = 90,96 mp 
Total Sc propusă = 1.272,36 mp 
Total Scd propusă = 1.465,96 mp 
Total Sc = 4.647,36 mp 
Total Scd = 6.561,96 mp 
 

c) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, conform graficului  este de 12 luni. 
 
 

președintele de ședință, 
Angelica-Elena IONESCU 
……………………………… 

 

contrasemnează pentru legalitate: 
secretarul general al comunei Cornu 

Daniela IANCU 
……………………………… 

 
  


