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1. Introducere 

În vederea asigurării dezvoltării echilibrate, coerente şi durabile a teritoriului naţional, autorităţile 

administraţiei publice locale îşi armonizează deciziile de utilizare a teritoriului, în temeiul principiilor 

descentralizării, autonomiei locale şi desconcentrării serviciilor publice. 

Gestionarea spaţială a teritoriului urmăreşte să asigure indivizilor şi colectivităţilor dreptul de folosire 

echitabilă şi responsabilitatea pentru o utilizare eficientă a teritoriului, condiţii de locuire adecvate, 

calitatea arhitecturii, protejarea identităţii arhitecturale, urbanistice şi culturale a localităţilor, condiţii 

de muncă, de servicii şi de transport ce răspund diversităţii nevoilor şi resurselor populaţiei, reducerea 

consumurilor de energie, asigurarea protecţiei peisajelor naturale şi construite, conservarea 

biodiversităţii şi crearea de continuităţi ecologice, securitatea şi salubritatea publică, raţionalizarea 

cererii de deplasări. 

Activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism trebuie să se desfăşoare cu respectarea 

autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparenţei, descentralizării serviciilor 

publice, participării populaţiei în procesul de luare a deciziilor, precum şi al dezvoltării durabile, 

conform cărora deciziile generaţiei prezente trebuie să asigure dezvoltarea, fără a compromite dreptul 

generaţiilor viitoare la existenţă şi dezvoltare proprie. 

Autoritatea publică locală are responsabilitatea dezvoltării armonioase a teritoriului aflat în raza sa de 

competenţă. 

Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluţiei complexe a localităţilor, prin elaborarea şi 

implementarea strategiilor de dezvoltare spaţială, durabilă şi integrată, pe termen scurt, mediu şi lung. 

Primarul, prin structura responsabilă cu urbanismul din cadrul aparatului de specialitate, are ca atribuţii 

în domeniul urbanismului asigurarea elaborării de planurilor urbanistice aflate în competenţa 

autorităţilor publice locale, în conformitate cu prevederile legii urbanismului. 

Această secţiune a Documentaţiei de Atribuire include ansamblul cerinţelor pe baza cărora fiecare 

Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică şi Propunerea Financiară) pentru realizarea serviciilor 

care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. în cadrul acestei proceduri, UAT- 

comuna Cornu îndeplineşte rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit 

capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind 

menţionatăîn toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată 

pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

2. Contextul realizării acestei achiziţii de servicii 

Art. 46 al Legii nr.350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul prevede că ’’fiecare unitate 

administrativ-teritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcţie 

de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale.” 

Planul Urbanistic General in vigoare, aprobat prin HCL nr.36/2011, cu valabilitate de 12 ani 

Conform art. 32 al Ordinului 233/2016, monitorizarea aplicării strategiilor, politicilor şi programelor de 

 

 



 

dezvoltare teritorială, precum şi a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism, aprobate potrivit Legii, se face de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, 

prin evidenţierea operaţiunilor efectuate, precum şi revizuirea permanentă a datelor şi prevederilor 

din respectivele documentaţii. Autoritatea publică locală este responsabilă de monitorizarea aplicării 

documentaţiilor aprobate, prin revizuirea permanentă a datelor şi prevederilor din documentaţiile de 

urbanism. Revizuirea documentaţiilor urmăreşte marcarea sistematică, atât în format electronic, cât şi 

în piesele scrise şi desenate ale documentaţiilor, a modului de realizare a propunerilor, în special a 

obiectivelor de utilitate publică, a restricţiilor impuse pentru protecţia împotriva riscurilor naturale, 

precum şi a eventualelor modificări sau detalieri prin planuri urbanistice aprobate 

 

Informaţii despre Autoritatea Contractantă 

Localitatea Cornu este o comună în județul Prahova, Muntenia, România, formată din satele Cornu de 

Jos (reședința), Cornu de Sus și Valea Oprii. 

 

Așezare 

Așezată în nord-vestul județului Prahova, pe cursul mijlociu al râului Prahova, în zona dintre masivul 

Gârbova și Subcarpații Curburii Externe, comuna Cornu se învecinează cu: orașul Breaza, la vest; cu 

municipiul Câmpina și comuna Poiana Câmpina, la sud; și cu comuna Șotrile, la nord, aflându-se la o 

depărtare de 90 km nord de București și la 70 km sud de municipiul Brașov.  

Prin comună trece șoseaua națională DN1, care leagă Ploieștiul de Brașov; comuna este deservită de 

șoseaua județeană DJ205G, un drum ce pornește și se termină în DN1; din el se ramifică, în sudul 

extrem al comunei, șoseaua județeană DJ101R, care o leagă de Câmpina. Nu trec căi ferate pe teritoriul 

comunei Cornu, dar zona de nord a comunei este foarte apropiată de gara Breaza, de pe calea ferată 

Ploiești–Brașov.  

 

Climă 

Temperatura medie multianuală este de 9,5 °C; maxima pozitivă a verii,cu o valoare de 36,1 °C a fost 

înregistrată la 9 iulie 1996, iar maxima negativă de -25,1 °C, la 23 ianuarie 1996. În ce privește regimul 

precipitațiilor, la Cornu se înregistrează valori ce se înscriu între 500-800 mm/an. Cât privește 

alcătuirea geologică a terasei, precizăm că peste 70% din suprafața construibilă prezintă în subsol 

depozite sedimentare ce aparțin miocenului, alcătuite din marne și argile cu intercalații de nisip și 

gresii, dar și depozite de sare și gipsuri.  

 

Demografie 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Cornu se ridică la 4.516 locuitori, în 

creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 4.472 de locuitori. 

Majoritatea locuitorilor sunt români (97,79%). Pentru 1,99% din populație, apartenența etnică nu este 



 

cunoscută.  Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (97,25%). Pentru 

1,95% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.  

 

       Istorie 

Comuna a fost înființată la 1583, din refugiați fugiți din alte localități din calea războaielor. La sfârșitul 

secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plaiul Prahova al județului Prahova, fiind formată din 

cătunele Cornul de Sus, Cornul de Jos, Câmpinița și Frăsinet, totalizând 899 de locuitori. În ultimul sfert 

al acelui secol a fost înființată școala, unde în 1892 învățau 74 de copii (din care 28 de fete). Pe teritoriul 

comunei funcționau două mori de apă: una cu piuă, pe Prahova și una fără, pe râul Câmpinița.  

În aceeași compoziție și în aceeași plasă, în 1925, comuna este consemnată de Anuarul Socec cu o 

populație de 2711 locuitori. În 1931, cătunul Frăsinet a fost transferat comunei Breaza de Sus.  

Comuna a fost inclusă în preajma lui 1938 în plasa Câmpina din județul Prahova, trecând apoi în 1950 

în raionul Câmpina al regiunii Prahova și apoi al regiunii Ploiești. În 1968, comuna a revenit în județul 

Prahova, reînființat, cu componența actuală.  

 

Monumente istorice 

În comuna Cornu se află biserica „Înălțarea Domnului” a fostului schit Drăghici Spătarul (secolul al XVIII-

lea, refăcută în 1811), monument istoric de arhitectură aflat în satul Cornu de Sus. 

Din ruinele schitului de odinioară, peste șuvița de apă limpede și rece a râului Valea Rea, a “răsărit”, 

am putea spune, în mijlocul aceluiași pâlc de stejari seculari și brazi, al doilea lăcaș de cult, înscris cu 

aceeași slovă afumată de vremuri. Hramul “înălțarea Domnului” l-a moștenit și l-a purtat apoi peste 

ani, de la schitul marelui spătar Drăghici Cantacuzino, cea dintâi zidire monahală pe acest loc. 

Pisania de la intrarea în actualul lăcaș de cult, reconstruit în anul 1911, glăsuiește: “în zilele prea 

înaltului și luminatului împărat Alexandru Pavlovici și prin zilele mitropolitului Dositeu, anul 1811, s-au 

zidit această sfântă și dumnezeiască biserică prin cheltuiala sfinției sale Popa David of Breaza, Rafira 

presvitera, preot Oprea, Maria presvitera, Diaconul Radu Costea Băcanu ot Breaza, Ilinca cu fiii lor, 

Gheorghe Ovreiu și împreună cu alți miluitori și ajutători de Dumnezeu. S-au întâmplat fiindcă la leat 

1829 noiembrie 13, mare cutremur ce au fost și s-au slăbit foarte tare și așa numitul preot s-a îndemnat 

iarăși de a preamărit atât cu zugrăveală cât și cu lungimea ce se mai vede, în zilele prea înaltului domn 

Alexandru Dumitru Ghica, vel voievod leat 1835". 

Diaconul Radu Costea Băcanu ot Breaza a fost înmormântat în pronaosul bisericii și apare în tabloul 

votiv de pe peretele ei. 

Ctitorii n-au prevăzut că peste veacuri bisericuța lor va deveni obiectiv turistic și loc de popas, 

ademenind prin bucuria de odihnitoare priveliște pe care o oferă. Ea a luat naștere din pioșenia unor 

enoriași ai locului-, dornici de a lăsa urmașilor încă un semn al existenței lor evanescente. Și au izbutit 

în totalitate, perpetuând nu vanitatea ctitorilor, ci gustul pentru artă, priceperea și modul de gândire 

al cornenilor unor vremi de mult apuse. 



 

Este de fapt o biserică de sat, în simplitatea ei rustică, prezentându-se în mod plăcut și impresionează 

prin înfățișarea ei modestă și pitorească în mijlocul satului, la umbra copacilor înalți, dar mai ales prin 

pictura ce se desfășoară de jur împrejurul ei, sub streașină largă și joasa a acoperișului de șindrilă 

înnegrită de vreme. Pictura naivă prezintă un colorit armonios și ar putea servi drept model pentru alte 

biserici sătești: ea întrunește o tehnică simplă cu sentimentul naiv ai poporului. 

Ca arhitectură, biserica nu prezintă nimic particular, s-ar putea spune chiar că aceasta îi lipsește și 

interesul este pur pitoresc. E zidită din piatră de munte tencuită. Turla e din scânduri așezate vertical, 

iar acoperișul este din tablă. Interiorul este în stare bună. Intrarea se face printr-o tindă cu arcade în 

fata căreia acoperișul se lățește, rotunjindu-se spre a adăposti pe credincioși. Biserica e boltită și 

zugrăvită, pictura însă nu e așa de bine conservată ca cea din exterior și pe alocurea este ștearsă sau 

înnegrită. Este interesantă mai ales din punct de vedere al picturii și al cadrului natural în care e așezată 

și, în orice caz, trebuie păstrată așa cum este. 

Un moment de seamă în viața bisericii s-a derulat în anul 1914, când, prin decretul cu nr. 46432, 

semnat de regele Ferdinand I, a fost declarată monument de artă:  

“Având în vedere avizul Comisiunii Monumentelor Istorice, consemnat în procesul verbal al ședinței de 

la 10 noiembrie a.c., ... am onoarea a ruga respectuos pe Majestatea Voastră să binevoiască a semna 

alăturatul decret, prin care biserica din comuna Cornu de Sus, județul Prahova, se declară monument 

public de artă, înscriindu-se în inventarul general al monumentelor din România. 

Sunt cu cel mai profund respect, sire, al Majestății Voastre prea supus și prea plecat servitor"... 

“Prin grația lui Dumnezeu și voința națională Rege al României. La toți de față și viitori sănătate, 

Asupra Raportului Ministrului Nostru Secretar de Stat la Departamentul Cultelor și Instrucțiunii cu nr. 

46432/1914. 

Văzând avizul Comisiunii Monumentelor Istorice de la 10 noiembrie a.c. 

Potrivit art. 2 și 3 din legea pentru conservarea și restaurarea monumentelor istorice: 

Am decretat și decretăm: 

Articolul I. - Se declară monument de artă biserica din comuna Cornul de Sus, jud. Prahova, și se va 

înscrie în inventarul general al monumentelor din România. 

Articolul II. - Ministrul Nostru Secretar de Stat la Departamentul Cultelor și Instrucțiunii este însărcinat 

cu aducerea la îndeplinire a dispozițiunilor prezentului Decret. 

Dat la București la 18 decembrie 1914". - Stăncioiu, Matei (1998). Cornu un sat cu nume românesc. 

Mectis.  

În rest, alte trei obiective din comună sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul 

Prahova ca monumente de interes local, toate fiind clasificate ca monumente de arhitectură: casele 

Ana Burlacu (1900) și Vasile Marinescu (1920) din satul Cornu de Jos; și casa Paraschiva Istrate (1919) 

din satul Cornu de Sus. 

Monumentul eroilor neamului. Autor Nicolae Otto Kruch (1986) 

Opera în granit și bonz a sculptorului Nicolae Otto Kruch, înălțat în anul 1986, pe locul numit la 



 

”Aniniș”, este și Monumentul eroilor neamului ce amintește generațiilor de azi și celor ce vor urma, 

faptele de arme ale bravilor ostași ai Cornului.  

 

2.2. Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea serviciilor 

Actualizarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism aferente comunei 

Cornu, a devenit necesara in contextul legislaţiei specifice, care impune o actualizare a 

documentatiei/reglementarilor existente la maximum 10 ani, conform art.46 din Legea 350/2001 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul. 

 

2.3. Informaţii despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

Beneficiile pe care Autoritatea Contractantă intenţionează să le obţină după prestarea serviciilor: 

- Respectarea obligaţiilor prevăzute de art. 46 al Legii 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, de actualizare a Planul urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, 

geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale, la un interval de maxim 10 ani. 

- îmbunătăţirea mobilităţii şi accesibilităţii în oraş; 

- Sprijinirea reducerii emisiilor poluante, creşterii siguranţei traficului; 

- Sprijinirea dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare; 

- Sprijinirea dezvoltării infrastructurii sociale şi a serviciilor sociale; 

- Sprijinirea dezvoltării infrastructurii educaţionale, de cercetare-inovare şi antreprenoriale; 

- Sprijinirea dezvoltării serviciilor; 

- Sprijinirea dezvoltării şi promovarea potenţialului turistic; 

- Sprijinirea asigurării mcr condiţii de viaţă sănătoase într-un mediu curat pentru toţi cetăţenii oraşului. 

- Valorificarea superioară a potenţialului zonei 

- Creşterea calităţii locuirii şi a vieţii 

- Facilitarea accesului la serviciile publice 

- Sporirea transparenţei actului decizional 

- Creşterea participării publice la procesul de guvernare locală 

- Dezvoltarea identităţii comunitare 

- Creşterea accesului la informaţie şi a gradului de informare al populaţiei 

 

PUG se elaborează în scopul: 

- stabilirii direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi dezvoltare 

urbanistică a localităţii; 

- utilizării raţionale şi echilibrate a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice; 

- precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, neomogenităţi geologice, 

reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent); 

- evidenţierii fondului construit valoros şi a modului de valorificare a acestuia în folosul 

localităţii; 



 

- creşterii calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii şi serviciilor; 

- fundamentării realizării unor investiţii de utilitate publică; 

- asigurării suportului reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor 

de construire; 

- corelării intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului. 

 

Factori interesaţi şi rolul acestora 

Implicarea publicului 

Etapele de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiilor urbanistice sunt însoţite obligatoriu de 

activităţile de participare publică prevăzute de Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea ’’Metodologiei 

de consultare a publicului cu privire la elaborarea şi revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi 

de urbanism”, cu modificările ulterioare. 

Participarea publicului la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism constă în implicarea 

acestuia în toate etapele procesului decizional referitor la activităţile de amenajare a teritoriului şi 

urbanism. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au responsabilitatea organizării, 

desfăşurării şi finanţării procesului de participare a publicului în cadrul activităţilor de amenajare a 

teritoriului şi de urbanism. Participarea publicului se realizează prin activităţile de informare şi 

consultare publică. 

Etapele din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a documentaţiilor de urbanism sau amenajare 

a teritoriului sunt însoţite obligatoriu de informarea şi consultarea publicului, acestea fiind o parte 

integrantă a procedurii de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajare 

a teritoriului. 

Organizarea implicării publicului va fi coordonată de Primăria comunei Cornu, elaboratorul 

documentaţiei având obligaţia de a asigura pentru fiecare etapă materialele de informare ale publicului 

şi suportul tehnic corespunzător. 

 

2. Descrierea serviciilor solicitate 

2.1. Descrierea situaţiei actuale la nivelul Autorităţii Contractante 

Planul Urbanistic General in vigoare, aprobat prin HCL nr.36/2011, cu valabilitate de 12 ani, a înregistrat 

de-a lungul perioadei multiple intevenții prin intermediul Planurilor Urbanistice Zonale, devenind astfel 

depăşit in raport cu noile realitati economice si teritoriale ale comunei, ceea ce impune actualizarea 

acestuia prin pastrarea liniilor directoare ale strategiei anterioare care s-au dovedit corecte, 

amendarea celor care au fost invalidate sau alterate de evoluţia dezvoltării comunei in ultimii ani. 

 

 

2.2. Obiectivul general al contractului 

Planul Urbanistic General este un instrument de lucru legal şi obligatoriu pentru autorităţile locale, 

folosit în vederea eliberării autorizaţiilor de construire şi a fundamentării dezvoltării teritoriului UAT, 



 

prin elaborarea de programe şi strategii locale de dezvoltare durabilă, în scopul prioritizării investiţiilor 

şi accesării fondurilor inteme/exteme. 

 

2.3. Obiectivele specifice la care contribuie realizarea serviciilor 

• Stabilirea priorităţilor de dezvoltare teritorială, rezultate în urma corelării concluziilor programului 

de consultare publică locuitori, posibili investitori, alţi actori implicaţi şi interesaţi, etc) cu 

obiectivele dezvoltării promovate de administraţia locală şi cu politicile de dezvoltare teritorială la 

nivel judeţean, regional şi naţional; 

• Stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al comunei, pe 

baza priorităţilor de dezvoltare teritorială identificate; 

• Stabilirea restricţiilor referitoare la utilizarea teritoriului extravilan şi a limitelor introducerii în 

intravilan a terenurilor prin documentaţii de urbanism; 

• Evidenţierea fondului construit valoros şi a modului de valorificare a acestuia în folosul 

comunităţii; 

• Instituirea de zone centrale şi zone protejate construite, naturale sau mixte (peisaje culturale); 

• Stabilirea unui mod de utilizare raţională şi echilibrată a terenurilor; 

• Delimitarea zonelor afectate de servituţi publice; 

• Modernizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie şi a infrastructurii edilitare; 

• Precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate; 

• Creşterea calităţii vieţii (cu precădere în domeniul locuirii şi serviciilor), printr-o organizare 

armonioasă a teritoriului, bazată pe economie de resurse, echilibru dinamic, proiectare 

strategică durabilă; 

• Stabilirea normelor generale pe baza cărora se elaborează apoi, în detaliu, documentaţii de tip 

PUZ/PUD; 

• Fundamentarea realizării unor investiţii de utilitate publică şi asigurarea suportului reglementar 

pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire; 

• Demers ilustrativ, bazat pe confruntarea imaginii actuale a unor zone reprezentative ale comunei 

cu posibile alternative de viitor, prin intermediul limbajului grafic sugestiv al planurilor. 

 

2.4. Serviciile solicitate - activitatile ce vor fi realizate 

Serviciile care fac obiectul prezentului contract constau in elaborarea următoarelor livrabile: studii de 

fundamentare. Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism. Pentru elaborarea 

documentaţiei, se vor parcurge următoarele etape: 

A. ETAPA 1 - Etapa de documentare si de elaborare a studiilor de fundamentare; 

B. ETAPA 2 - Elaborarea formei preliminare a documentaţiei; 

C. ETAPA 3 - Elaborarea, susţinerea documentaţiilor de avizare si obţinere in numele achizitorului a 

avizelor/ acordurilor de la organismele centrale/ teritorile/ locale, conform legislaţiei in vigoare 

(inclusiv obţinere aviz OCPI Prahova cu noul intravilan propus); 



 

D. ETAPA 4 - Redactarea finala a documentaţiei, cu introducerea tuturor observaţiilor din avize si 

acorduri; 

E. ETAPA 5 - Avizarea documentaţiei in forma finala de către Consiliul Judeţean Prahova si aprobarea 

acesteia de către Consiliul Local al comunei Cornu. 

 

Activităţile care urmeaza a fi realizate de către contractant in cadrul contractului care face obiectul 

prezentei proceduri, sunt următoarele: 

 



 

 

Nr. 
crt. 

Etapa Activitate Detaliere activitate 

1 ETAPA 1 Documentare Această acţiune constă în cercetări documentare şi de teren, si anume: consultarea documentaţiilor, proiectelor 
şi documentelor puse la dispoziţie de autoritatea locală şi judeţeană, deplasări pe teren, cercetare arhivistică, 
studierea cadrului normativ actual, a documentelor programatice naţionale şi europene, a ghidurilor de bune 
practici, cercetare pe internet, cărţi, articole, statistici etc. 

Elaborare studii de fundamentare 
(analitice, consultative si prospective) 

Conţinutul studiilor de fundamentare este stabilit prin metodologii de elaborare. Pentru toate categoriile de studii 
de fundamentare, demersul elaborării va fi structurat astfel: 

- delimitarea obiectului studiat; 
- analiza critică a situaţiei existente cu evidenţierea cauzelor şi ariilor disfuncţionalităţilor; 
- evidenţierea disfuncţionalităţilor; 
- propuneri de eliminare/diminuare a disfuncţionalităţilor cu specificarea efectelor scontate şi a măsurilor 

necesare a fi luate; 
- priorităţile de intervenţie; 
- parte grafică (planşe, hărţi, desene, tabele, scheme, diagrame, fotografii, gravuri, crochiuri, etc 

Studiile de fundamentare obligatorii sunt: 
a) Analitice: 

1. Actualizarea suportului topografic; 
2. Condiţii geotehnice şi hidrogeologice; 
3. Protecţia mediului, riscuri naturale şi antropice; 
4. Tipuri de proprietate; 
5. Infrastructură tehnico-edilitară; 
6. Studiu peisagistic; 
7. Potenţial turistic 

b) Consultative: 
1. Analiza factorilor interesaţi, anchete sociale. 

c) Prospective 
1. Evoluţia activităţilor economice; 
2. Evoluţia socio-demografică; 
3. Impactul schimbărilor climatic. 

Precizare: 
Informaţii suplimentare cu privire la conţinutul studiilor de fundamentare sunt detaliate separat in cadrul caietului 
de sarcini, pct. 3.5 

2 ETAPA 2 Elaborarea formei preliminare a 
documentaţiei 

,,Actualizarea Planului 
Urbanistic General si a 
Regulamentului Local 

de Urbanism al 
comunei Cornu, 

Planul Urbanistic General va cuprinde: 
- stabilirea limitelor intravilanului în raport cu nevoile de dezvoltare ale localităţilor componente; 
- implementarea în plan spaţial a obiectivelor strategice de dezvoltare; 
- optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriile adiacente şi cu tendinţele de dezvoltare zonală; 
- zonificarea teritoriului administrativ în funcţie de componenta spaţială dominantă şi de activitatea 

umană desfăşurată în legătură cu aceasta; 
- reglementarea teritoriului extravilan; 
- stabilirea condiţiilor de construibilitate şi delimitarea zonelor cu restricţii; 



 

judeţul Prahova ” 
 

- stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie; 
- organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie; 
- modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare; 
- precizarea obiectivelor de utilitate publică şi 
- evidenţierea regimului proprietăţii imobiliare şi a circulaţiei juridice a terenurilor. 

Documentaţia va respecta prevederile documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi strategiilor naţionale şi 
judeţene aprobate şi se va corela cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi strategiile în curs de elaborare şi 
documentaţiile de urbanism de pe teritoriul UAT şi învecinate aprobate/în curs de elaborare sau aprobare. 
Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la: 
a) evoluţia în perspectivă a localităţii; 
b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu; 

- traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, 
regional şi judeţean. 

Precizare: informatii suplimentare cu privire la structura generala a documentatiei, problematica si piesele 
obligatorii minimale sunt descrise in cadrul caietului de sarcini, pct. 3.5. 
Regulamentul local de urbanism (RLU) are rolul de a detalia prin prescripţii (permisiuni şi interdicţii) reglementările 
din PUG. Prescripţiile cuprinse în RLU sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor pe întregul teritoriu 
administrativ. Acesta va fi structurat astfel: 
1. Dispoziţii generale (rolul RLU, cadrul legal al elaborării, domeniul de aplicare) 
2. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor (reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi 
protejarea patrimoniului natural şi construit, reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului 
public, reguli de amplasare, retrageri minime obligatorii, reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii, reguli 
cu privire la echiparea edilitară, reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii, parcelări, 
reparcelări, prevederile Codului civil, etc). 
3. Diviziunea teritorială în zone, subzone şi unităţi teritoriale de referinţă (precizarea zonelor şi subzonelor 
funcţionale propuse, asigurarea compatibilităţii dintre acestea, atât pentru teritoriul intravilan, cât şi pentru restul 
teritoriului administrativ). 
4. Prevederi privind codul de ocupare a terenurilor 
5. Prescripţii specifice pe zone, subzone şi unităţi teritoriale de referinţă (reguli cu privire la aliniament, amplasarea 
clădirilor pe parcele şi însorire, circulaţii şi accese, gabarit minim al căilor de acces, reglementarea calităţii 
arhitecturale volumetrie, altimetrie, proporţii, materiale, culori, reguli referitoare la resurse alternative de energie, 
audit energetic şi anvelopare termică, reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri, etc). 
6. Restricţii temporare şi definitive 
7. Obiective de utilitate publică 
 Precizări: 

-  Regulamentul local de urbanism al comunei Cornu va fi structurat şi se va elabora în conformitate cu 
prevederile H.G. nr. 525 / 1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu adaptare la 
problematica localităţii şi reglementările din PUG. 

- Textul RLU va fi clar şi concis corelat cu specificaţiile din PUG aferent comunei Cornu, fără a copia capitole 
din H.G. nr. 525 / 1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi fără trimiteri la alte acte 
normative. 

- Informaţii suplimentare cu privirea la structura generală a documentaţiei, problematica şi piesele 



 

obligatorii minimale sunt descrise in cadrul caietului de sarcini, art.3.5 
Consultări pe parcursul elaborării 

documentaţiilor 
Pe perioda elaborării documentelor vor fi consultaţi toti factorii implicaţi in dezvoltarea unitatii administrative - 
teritoriale, autoritatea colectând opţiunile si opiniile publicului cu privire la obiectivele dezvolatrii economic-
sociale privind amenajarea teritoriului si dezvolatrae urbanistiac a localităţilor. Organziarea implicării publicului va 
fi coordonata de Primăria comunei Cornu, Biroul Urbanism, elaboratorul documentaţiei avand obligaţia de a 
asigura pentru fiecare etapa materialele corespunzătoare pentru susţinerea proiectului si a condiţiilor de 
desfăşurare a acestei activitati. Consultarea si informarea publicului vor fi stabilite pe baza unui calendar validat 
de catre autoritatea contractanta si ofertant. 
Precizare:  
In aceasta etapa se vor avea in vedere prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de 
informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi 
de urbanism. 

Dezbateri publice La dezbaterile publice vor participa locuitorii comunei, alături de organizaţiile societăţii civile, mediul de afaceri, 
ceilalţi actori implicaţi în dezvoltarea unităţii teritorial administrative. Participanţii vor fi informaţi, consultaţi şi vor 
exprima păreri asupra tuturor restricţiilor impuse, statutului terenurilor, obiectivelor şi conţinutului 
documentaţiei de urbanism. Se vor utiliza şi alte mijloace specifice: expoziţii, pliante, afişe, mass-media, internet 
etc. Toate părerile exprimate în dezbaterile publice vor fi luate în considerare de către elaborator şi beneficiari, 
urmând ca cei interesaţi să fie informaţi asupra deciziilor luate. 

Forma PUG Forma preliminară a Planului Urbanistic General al comunei Cornu şi a Regulamentului Local de Urbanism asociat 
trebuie să respecte şi să actualizeze critic, acolo unde este cazul, cerinţele cuprinse în următoarele legi, norme şi 
reglementări tehnice: 
1.Legea privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul (Lg.nr.350/2001, în forma ei consolidată până la elaborarea 
formei finale a Planului Urbanistic General al comunei Cornu); 
2.Normele metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de 
elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism (OM nr.233/2016, în forma sa consolidată până la 
elaborarea formei finale a Planului Urbanistic General al comunei Cornu); 
3.Ghid privind Metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic General (GP038/99); 
4.Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism (GM-007-2000); 
5.Regulamentul General de Urbanism (HG 525/1996, în forma ei consolidată până la elaborarea formei finale a 
Planului Urbanistic General al comunei Cornu). 
Planul Urbanistic General al comunei Cornu va cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii Unităţi 
Administrativ-Teritoriale de Bază, privind: 
1.Stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan, în relaţie cu teritoriul administrativ al comunei Cornu; 
2.Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; 
3.Zonificarea funcţională, în relaţie cu organizarea reţelei de circulaţie; 
4.Delimitarea zonelor afectate de servituţi publice; 
5.Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 



 

6.Stabilirea zonelor protejate; 
7.Zonele care au instituite un regim special de protecţie, prevăzut în legislaţia în vigoare; 
8.Formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor; 
9.Precizarea condiţiilor de amplasare şi de conformare a volumelor construite, a celor amenajate şi a celor plantate; 
10.Zonele de risc natural, delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind 
prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone; 
11.Zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri; 
12.Zonele de risc tehnologic. 
De asemenea, Planul Urbanistic General al comunei Cornu va cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung privind: 
1.Evoluţia în perspectivă a comunei Cornu; 
2.Direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu. 
3.Zonele de risc natural, delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind 
prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone; 
4.Lista principalelor proiecte de dezvoltare şi de restructurare; 
5.Stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire; 
6.Delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbane de regenerare urbană. 
De asemenea, Planul Urbanistic General al comunei Cornu se va realiza atât în format digital, cât şi în format 
analogic, la o scară adecvată, pe un suport topografic realizat în coordonate în sistemul de referinţă Stereo 1970, 
actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători în teren, cu respectarea şi cu integrarea limitelor 
imobilelor înregistrate în evidenţele de cadastru şi de publicitate imobiliară, puse la dispoziţie de Oficiul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Prahova1 . De asemenea, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova va furniza 
limitele administrative rectificate şi actualizate ale comunei Cornu. 
Ortofotoplan  - Aerofotografie ( ortofotogramma ) realizata cu echipamente UAV, ce reprezintă suportul RASTER la 
nivel de UAT, in sistemul de coordonate Stereo 1970, suportul principal pentru realizarea cat mai corecta a PUG-
ului. Acesta reprezintă un produs rezultat din lucrările de aerofotografiere care în urma corecțiilor geometrice 
crează o reprezentare a  terenului la scară reală ce permite măsurarea distanțelor din teren și oferă o imagine de 
ansamblu clară a situației din teren. monitorizarea periodică a unei zone de interes precum stadiul executiei lucării, 
alunecari de teren,  lacuri de acumulare, etc, 

 
1 Cf. L350/2001, în forma ei consolidată până în data de 20.08.2021, Articolul 48.1, § 1. Pentru prevederile legate de baza topografică şi de obţinerea ei, cf. ibid. Articolul 
48.1, § 4. 



 

3 ETAPA 3 Elaborarea, susţinerea 
documentaţiilor de avizare si obţinere 

in numele achizitorului a avizelor/ 
acordurilor de la organismele 

centrale/ teritorile/ locale, conform 
legislaţiei in vigoare (inclusiv obţinere 
aviz OCPI Prahova cu noul intravilan 

propus) 

Avizele / acordurile necesare aprobării PUG vor fi de două categorii: 
a) Avize/acorduri emise de către organisme centrale interesate: 
-Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicaţiilor - pentru propuneri vizând căi de comunicaţie majore; 
- Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administraţiei; 
- Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii; 
- Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
b) Avize / acorduri emise de către organisme teritoriale interesate: 
- Consiliul local al comunei Cornu; 
- Consiliul Judeţean Prahova, Aviz unic incluzând toate activităţile instituţiilor interesate de pe teritoriul judeţului: 
amenajarea teritoriului şi urbanism, drumuri judeţene şi comunale, protecţia mediului, sănătate publică, apărare 
civilă, protecţia împotriva incendiilor, echipare edilitară, etc. 
-Oficiul Judeţean pentru Cadastru. Geodezie şi Cartografie şi Oficiul Judeţean pentru Organizarea Teritoriului privind 
suprafeţele şi folosinţa terenurilor din intravilan şi extravilan, existent şi propus. 
***lnaintarea documentaţiilor către emitenţii avizelor / acordurilor se va face simultan, cu excepţia avizului 
Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administraţiei care se va solicita ultimul. 

Cuprins activități 1.Elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea acordurilor şi avizelor necesare Planului Urbanistic General al 
comunei Cornu; 
2.Actualizarea documentaţiilor cu eventualele completări şi observaţii cerute sau primite pe parcursul procesului 
de avizare; 
3.Obţinerea acordurilor şi avizelor necesare Planului Urbanistic General al comunei Cornu; 
4.Elaborarea Planului Coordonator Spaţial al Reţelelor Majore de Infrastructură, pentru coordonarea şi pentru 
concilierea distribuţiei teritoriale a infrastructurii critice. 
Lista acordurilor şi a avizelor necesare Planului Urbanistic General al comunei Cornu este cuprinsă în Certificatul de 
Urbanism ataşat acestui Caiet de Sarcini (cf. Anexa 1). 
Pentru a eficientiza procedura de obţinere a acordurilor şi a avizelor necesare Planului Urbanistic General al 
comunei Cornu, Primăria comunei Cornu, va solicita fiecărui avizator enumerat în Certificatul de Urbanism 
următoarele informaţii: 
1.Conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea acordului sau a avizului descris; 
2.Procedura de avizare; 
3.Numărul de exemplare care trebuie predate; 
4.Certificarea necesară a responsabilului pentru documentaţie, conform ultimelor proceduri din cadrul instituţiei 
avizatoare; 
5.Acordurile şi avizele care trebuie obţinute în prealabil, acolo unde este cazul. 
Întocmirea şi depunerea dosarelor pentru obţinerea acordurilor şi a avizelor necesare pentru Planul Urbanistic 
General al comunei Cornu se va realiza de către Elaborator, cu sprijinul Autorităţii Contractante. Toate studiile, 
documentaţiile specifice sau rapoartele, solicitate de către instituţiile abilitate să emită acordurile şi avizele 
necesare, vor fi asigurate de către Ofertant, ele fiind incluse în preţul contractului intitulat „Actualizare Plan 
Urbanistic General al comunei Cornu”. De asemenea, taxele necesare pentru obţinerea acordurilor şi a avizelor vor 
fi suportate de Elaborator, ele fiind incluse în preţul contractului. 
Elaboratorul va întocmi documentaţiile specifice, va prezenta şi va susţine documentaţia în toate etapele ei de 



 

avizare, cu sprijinul Autorităţii Contractante. De asemenea, Elaboratorul va urmări obţinerea tuturor avizelor, până 
la finalizarea procedurii legale, introducând, de asemenea, cu promptitudine, eventualele completări şi observaţii 
cerute sau primite pe parcursul procesului de avizare. 

4 ETAPA 4 Introducerea in documentaţii a 
condiţiilor din avize 

După obţinerea tuturor avizelor, se vor opera modificările necesare, prin introducerea condiţiilor avizatorilor şi a 
celor rezultate din participarea populaţiei în cadrul dezbaterilor publice. 
***Forma finală a PUG va fi supusă unei dezbateri publice finale în cazul în care au intervenit modificări 
semnificative. 

Elaborarea formei finale a 
documentaţiei: „ Actualizarea Planului 

Urbanistic General si a 
Regulamentului Local de Urbanism al 

comunei Cornu” 

MOD DE PREZENTARE: 
- Planul urbanistic general pentru intravilan se întocmeşte în format digital, pe suport grafic, la scări 1/1000 - 
1/5000. după caz, iar în format analogic, la scara 1/5000, suportul topografic al planului de ansamblu al unităţii 
administrativ-teritoriale fiind la scara 1/25000. 
- Actualizarea suportului se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale interesate, cu condiţia 
avizării acestuia de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, pe baza măsurătorilor sau pe baza 
ortofotoplanurilor. 
- Informaţiile din partea scrisă vor fi corelate cu partea desenată: reprezentarea acestora trebuie să asigure 
operativitate în utilizare, un grad ridicat de precizie. 

-  Piesele desenate se vor redacta în culorile şi semnele convenţionale standard. Culorile utilizate vor fi 
transparente pentru a putea urmării detaliile planimetrice şi de nivelment ale planului de bază. 
- PUG şi RLU se predă în 4 exemplare complete şi distincte în mapă (piese scrise şi desenate) şi încă un exemplar 
în tub (piesele desenate nepliate), precum şi în format electronic (dwg. shp, pdf). 

5 ETAPA 5 Avizarea si aprobarea documentaţiei 
finale 

Documentaţia finala va fi depusa la Consiliul Judeţean Prahova, in vederea avizării. După obţinerea avizului, 
documentaţia va fi supusa aprobării de către Consiliul Local al comunei Cornu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Procesul de predare: 
Planul Urbanistic General al comunei Cornu, atât piesele scrise, cât şi cele desenate, se va preda în formă tipărită şi în formă electronică. Formele 
electronice vor fi inscripţionate pe un mediu de stocare potrivit. Numărul exemplarelor pentru documentele predate în fiecare etapă a proiectului 
sunt trecute în tabelul de mai jos 
 

Etapa Conținutul etapei Exemplare 
Etapa 1 Forma sintetizată şi diagnoza Planului Urbanistic General 

aflat în vigoare, studiile de fundamentare, sinteza studiilor de 
pentru fiecare fundamentare, diagnosticul general şi cel 
prospectiv, document conceptul de dezvoltare a localității şi 
estimarea viabilităţii financiare a propunerilor din Planul 
Urbanistic General al comunei Cornu. 

2 exemplare pentru fiecare document 

Etapa 2 Forma preliminară a Planului Urbanistic General al comunei 
Cornu 

3 exemplare 

Etapa 3 Obţinerea avizelor şi a acordurilor necesare Planului 
Urbanistic General al comunei Cornu, în baza pentru fiecare 
documentaţiilor specifice şi a legislaţiei în vigoare 

1 exemplar pentru fiecare document 

Etapa 4 Forma finală a PUG şi RLU 3 exemplare complete şi distincte în mapă (piese scrise 
şi desenate) şi încă un exemplar în tub (piesele desenate 
nepliate), precum şi în format electronic (dwg. shp, pdf). 

 

Elaboratorul va preda Autorităţii Contractante exemplarele tipărite semnate şi ştampilate. 

Datele conţinute în harta digitală vor respecta regulile de bune practici pentru topologia datelor SIG/GIS. Stocarea datelor se va face într-o baza de 

date spaţială, componenta vectorială fiind stocată în tabelele bazei de date. Sistemul trebuie să permită gestiunea mixtă a datelor de tip raster, cu 

cele vectoriale şi cu cele alfanumerice. Datele vectoriale şi cele alfanumerice vor fi gestionate integrat într-o baza de date relaţională. Precizia de 

poziţionare a informaţiilor colectate va fi conformă cu precizia planului topografic la scara 1/5000. 

Indiferent de tipul programelor şi al bazei de date folosite de ofertant, varianta finală a Planului Urbanistic General, atât partea sa scrisă, cât şi partea 

sa desenată, va trebui transpusă într-un format deschis (open source), care să înlesnească adoptarea şi diseminarea documentaţiei de Primăria 

comunei Cornu. 
 
 
 



 

2.5. Informaţii suplimentare cu privire la structura documentaţiilor ce urmează a fi elaborate in 

cadrul contractului  

A. STUDIILE DE FUNDAMENTARE 

Conţinutul studiilor de fundamentare este stabilit prin metodologii de elaborare. Pentru toate categoriile de 

studii de fundamentare, demersul elaborării va fi structurat astfel: 

■ delimitarea obiectului studiat; 

■ analiza critică a situaţiei existente cu evidenţierea cauzelor şi ariilor disfuncţionalităţilor; 

■ evidenţierea disfuncţionalităţilor; 

■ propuneri de eliminare/diminuare a disfuncţionalităţilor cu specificarea efectelor scontate şi a 

măsurilor necesare a fi luate; 

■ priorităţile de intervenţie; 

■ parte grafică (planşe, hărţi, desene, tabele, scheme, diagrame, fotografii, gravuri, crochiuri, etc). 

Studiile de fundamentare obligatorii sunt: 

c) Analitice: 

1. Actualizarea suportului topografic; 

2. Condiţii geotehnice şi hidrogeologice; 

3. Protecţia mediului, riscuri naturale şi antropice; 

4. Tipuri de proprietate; 

5. Infrastructură tehnico-edilitară; 

6. Studiu peisagistic; 

7. Potenţial turistic 

d) Consultative: 

I. Analiza factorilor interesaţi, anchete sociale.  

        c) Prospective 

1. Evoluţia activităţilor economice; 

2. Evoluţia socio-demografică; 

3. Impactul schimbărilor climatice. 

Fiecare studiu de fundamentare se finalizează cu o sinteză axată în principal pe diagnosticarea disfuncţiior şi 

pe formularea propunerilor de eliminare a acestora. 

Studiile de fundamentare vor fl întocmite de specialişti/experţi atestaţi în domeniile respective. 

 

1) ACTUALIZAREA SUPORTULUI TOPOGRAFIC 

a) Planul Urbanistic General şi studiile de fundamentare se întocmesc în format digital, pe suport grafic şi 

în format analogic la scara 1:5000. 

b) Suportul topografic al planului de ansamblu al unităţii adminitrativ-teritoriale este la scara 1:25000, 

furnizat de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. 

c) Reambularea/actualizarea suportului topografic va trebui să cuprindă tot teritoriul administrativ. 

d) Măsurătorile de completare, unde vor fi necesare, vor fi efectuate în sistemul de referinţă Stereo 70. 

e) Suportul topografic va fi avizat de către OCPI Prahova, la finalizarea lucrărilor. 

 



 

f) Reambularea topografică pentru actualizarea Planului Urbanistic General va conține limite de proprietăţi 

actualizate, limite de intravilan existent (preluate din PUG în vigoare şi corelate cu limite de PUZ/PUD 

aprobate), reprezentarea reliefului (cote şi curbe de nivel), figurarea planurilor de amplasament şi delimitare 

a imobilelor. Sursa topografică de referinţă poate consta şi din ortofotoplanuri scara 1:5000 ediţia cea mai 

recentă, toate datele introduse fiind preluate din surse oficiale, piesele fiind la final vizate de OCPI. Scopul 

studiului îl reprezintă introducerea situaţiei existente la zi, atât pe suport electronic topografic/cadastral, cât 

şi/sau pe suport ortofotoplan a PUG existent şi introducerea documentaţiilor PUZ şi PUD aprobate ulterior 

aprobării PUG în vigoare, pe suportul electronic nou creat; 

g) Suportul topo-cadastral necesar realizării P.U.G va releva următoarele elemente topografice: scara 

1:5000, limită parcelă, limită construcţii, limită teritoriu intravilan (inclusiv extinderile conform PUZ şi PUD 

aprobate), limită tarlale din extravilan, categorii de folosinţă pentru tarla şi parcelă, căi de comunicaţii 

(drumuri, căi ferate), hidrografîe, poduri, toponimie drumuri, curbe de nivel (echidistanţă 1m în intravilan şi 

5m în extravilan), reţele electrice de inaltă tensiune (>20kV), cartare obiective economice şi administrative 

importante. Suportul cartografic digital va include baza de date spaţială şi baza de date descriptivă pentru 

diferite forme de elemente geospaţiale care caracterizează din punct de vedere topografic, cadastral şi 

urbanistic întreg teritoriul administrativ (intravilan+extravilan). Această activitate se va realiza ţinîndu-se 

seama de tehnicile de vectorizare manuală şi/sau automată. 

h) Suportul pentru planşa de încadrare în teritoriu va cuprinde clasificarea categoriilor de folosinţă a 

terenurilor: terenuri arabile, păşuni, fâneţe, vii, livezi, păduri şi alte terenuri forestiere, terenuri cu ape, 

căile de comunicaţii rutiere şi căile ferate, terenurile ocupate cu curţi şi construcţii, terenuri degradate 

şi neproductive, evidenţiate şi în bilanţul teritorial. 

i) Studiul se va aviza de către OCPI Prahova. Documentaţia se va semna de către specialişti atestaţi, autorizaţi 

ANCPI. Specialistul ANCPI se angajează ca în momentul stabilirii definitive de către urbanişti a noii limite a 

teritoriului intravilan, să îşi asume avizarea la OCPI a acestei limite. 

 

2) CONDIŢII GEOTEHNICE ŞI HIDROGEOLOGICE 

În cadrul părţii dedicate studiului geotehnic vor fi analizate probleme geotehnice, resurse ale subsolului, 

riscuri naturale si antropice conform HG 382/2003, si anume: 

- cadru natural, riscuri naturale, tipologia fenomenelor; 

- plan de situaţie - zonare geotehnică; 

- plan de situaţie: seismicitate, alunecări de teren, inundabilitate, riscuri naturale şi antropice; 

Conform legislaţiei în vigoare, planurile urbanistice şi de amenajarea teritoriului trebuie să aibă trasate 

limitele zonelor de risc, necesare implementării strategiilor de dezvoltare spaţială şi prevenirea riscurilor 

naturale. La aprecierea probabilităţii producerii alunecărilor de teren, se vor avea în vedere particularităţile 

morfometrice ale reliefului teritoriului (panta, energia de relief) situate pe diferite unităţi geografice 

(câmpie, dealuri, munţi), alcătuirea litologică a acestora (în primul rând prezenţa argilelor), încadrarea 

seismică, particularităţile climatice şi hidrologice, modul de utilizare a terenurilor (în special gradul de 

acoperire cu păduri şi terenuri agricole), încărcătura terenurilor cu construcţii. Prezenţa factorului de risc la 

alunecări, în diferite arii ale unităţii administrativ-teritoriale; se va stabili pe baza cartării în teren a proceselor 



 

actuale de modeloare a reliefului (alunecări, eroziune torenţială, ravenări). Se vor identifica şi zonele în care 

au fost efectuate exploatări ale subsolului şi defrişări importante, a zonelor cu amenajări hidrotehnice, 

bazine piscicole şi lacuri artificiale şi a terenurilor cu umpluturi de pământ sau alte materiale, în vederea 

efectuării de foraje pentru stabilirea condiţiilor de fundare şi a interdicţiilor de construire. 

Prin secţiunea dedicată studiului hidrogeologic se stabilesc condiţiile de asigurare a alimentării cu apă din 

surse subterane sau de la suprafaţă, fiind analizate caracteristicile forajelor (surselor) existente în zonă şi, în 

funcţie de rezultatele analizei efectuate, propunându-se noi foraje (surse) de alimentare cu apă sau măsuri 

de restaurare, conservare sau exploatare a celor existente. Studiile hidrogeologice vor da indicaţii şi pentru 

dimensionarea zonelor de protecţie sanitară şi delimitarea perimetrului de protecţie hidrogeologică, având 

ca principiu prevenirea şi combaterea poluării surselor de ape subterane. Determinarea acestei zone se face 

conform ordinului nr. 1278/20.04.2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de 

protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică, precum şi prin instituirea în teren a unor 

zone de protecţie, cu grade diferite de risc faţă de factorii de poluare (zona de protecţie sanitară cu regim 

sever, zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie, perimetrul de protecţie hidrogeologică). 

Studiile vor fi întocmite de către specialişti atestaţi, respectiv ingineri geologi/hidrogeologi. 

 

 

3) STUDIUL PEISAGISTIC. Studiul peisagistic are ca scop fundamentarea: 

1. regulilor de construire şi de amenajare a teritoriului comunei în relaţie cu peisajul; 

2. stabilirea unor interdicţii temporare sau definitive cu privire la utilizarea solului, prin instituirea unor zone 

protejate şi de protecţie, precum şi pentru conservarea, restaurarea, recuperarea şi reabilitarea peisajului 

tradiţional, pentru transformarea peisajelor degradate şi pentru crearea de noi peisaje. 

Studiul peisagistic va sprijini elaborarea raportului de mediu. Capitolul de propuneri şi măsuri va cuprinde 

regulile, restricţiile, servituţile şi măsurile impuse de unităţile de peisaj asupra teritoriului intravilan şi mai 

ales asupra teritoriului extravilan. Studiul va recomanda areale pentru care se vor executa Planuri 

Urbanistice Zonale, cu includerea măsurilor specifice arealelor valoroase (protecţie, renovare, restaurare 

etc). 

Studiul va furniza date şi parametri necesari elaborării capitolelor referitoare la protejarea fondului construit 

valoros şi a peisajelor rurale în cadrul regulamentului local de urbanism (indicatori urbanistici, regim de 

înălţime bazat pe studii de altimetrie raportate la percepţia valorilor estetice, caracteristice diferitelor areale, 

elemente morfologice specifice, materiale predominante, etc). 

B. Planul Urbanistic General si Regulamantul Local de Urbanism 

Planul Urbanistic General va cuprinde: 

- stabilirea limitelor intravilanului în raport cu nevoile de dezvoltare ale localităţilor 

componente;  

-  implementarea în plan spaţial a obiectivelor strategice de dezvoltare; 

 

 

 



 

-  optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriile adiacente şi cu tendinţele de 

dezvoltare zonală; 

- zonificarea teritoriului administrativ în funcţie de componenta spaţială dominantă şi de 

activitatea umană desfăşurată în legătură cu aceasta; 

- reglementarea teritoriului extravilan; 

- stabilirea condiţiilor de construibilitate şi delimitarea zonelor cu restricţii; 

-  stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie; 

- organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie; 

- modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare; 

- precizarea obiectivelor de utilitate publică şi 

- evidenţierea regimului proprietăţii imobiliare şi a circulaţiei juridice a terenurilor. 

Documentaţia va respecta prevederile documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi strategiilor naţionale şi 

judeţene aprobate şi se va corela cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi strategiile în curs de 

elaborare şi documentaţiile de urbanism de pe teritoriul UAT şi învecinate aprobate/în curs de elaborare sau 

aprobare. 

 

Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la: 

a) evoluţia în perspectivă a localităţii; 

b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu; 

c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului 

naţional, regional şi judeţean. 

Structura generală a documentaţiei, problematica şi piesele obligatorii minimale vor fi stabilite conform 

prevederilor: 

■ Ordinului MLPAT nr,13/N/1999 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de 

elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic general", indicativ GP038/99; 

■ Ordinului MLPAT nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind elaborarea şi 

aprobarea regulamentelor locale de urbanism", indicativ GM -007-2000; 

■ HG 525/1996 pentru aprobarea regulamentul general de urbanism, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Conţinutul Planului Urbanistic General este următorul: 

a) PIESE SCRISE presupune realizarea unui memoriu general şi a regulamentului local de urbanism. 

***Se recomandă utilizarea instrumentelor grafice (fotografii, hărţi, cartograme, tabele, scheme, 

diagrame, schiţe, desene, extrase din PATN, PATJ), care să permită lecturarea într-un mod mai sintetic, 

inteligibil şi sugestiv a informaţiei scrise. Partea scisă va conţine obligatoriu, pentru fiecare volum, foaie 

de gardă, colectivul de elaborare cu semnături, borderoul volumului şi cuprinsul). Fiecare capitol 

întocmit de specialişti va fi semnat şi ştampilat, în funcţie de domeniu. 

 

a.1. Memoriul general va studia încadrarea în contextul teritorial (UAT-uri vecine, context judeţean, regional, 

 

 



 

etc) stadiul actual al dezvoltării corelat cu obiectivele dezvoltării, evidenţierea disfuncţionalităţilor rezultate 

din analiza critică a situaţiei existente şi justificarea soluţiilor propuse pentru eliminarea sau diminuarea 

acestora, urmărind o serie de domenii generale de analiză, cu formularea în final a principalelor opţiuni şi 

necesităţi. 

Se vor analiza şi prezenta principalele caracteristici funcţionale ale zonelor din intravilan şi se va stabili 

destinaţia fiecărui teren din localitate. Zonele funcţionale vor fi determinate în funcţie de activităţile 

dominante aferente suprafeţelor respective de teren. 

Suprafeţele şi procentele rezultate din bilanţul teritorial vor fi comentate, surprinzând: proporţiile între 

zonele funcţionale, disponibilităţile de teren, densităţile de locuire şi construire. Este obligatorie corelarea 

şi integrarea de către elaboratorul PUG a tuturor propunerilor studiilor de fundamentare şi generarea unei 

concepţii unitare de dezvoltare a localităţilor componente ale UAT. Se va analiza şi teritoriul extravilan. 

Scopul memoriului general este acela de a formula propunerile de organizare urbansitică, punând în 

evidenţă priorităţile comunei, principalele reglementări, obiectivele de utilitate publică, în baza concluziilor 

consultării publice prealabile. Conţinutul obligatoriu al memoriului general: 

Foaie de gardă cu însemnele firmei elaboratoare, titlul lucrării, beneficiarul şi data; 

Lista elaboratorilor, colaboratorilor şi subproiectanţilor pentru studiile de fundamentare; 

 

Borderoul general al Planului Urbanistic General cu toate piesele scrise şi toate piesele desenate. 

 

1. INTRODUCERE 

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 

1.2. Obiectul lucrării 

1.3 Surse documentare utilizate 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE 

2.1 Evoluţia localităţii 

2.2 Elemente ale cadrului natural 

2.3 Relaţii în teritoriu 

2.4 Activităţi economice 

2.5 Populaţia. Elemente demografice şi sociale 

2.6 Circulaţie şi transporturi 

2.7 Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial 

2.8 Zone cu riscuri naturale 

2.9 Echipare edilitară 

2.10 Probleme de mediu 

2.11 Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei 

2.12 Concluzii 

3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 

3.1 Studii de fundamentare 

 



 

3.2 Evoluţia posibilă, priorităţi strategice 

3.3 Optimizarea relaţiilor în teritoriu 

3.4 Dezvoltarea activităţilor economice 

3.5 Evoluţia populaţiei 

3.6 Organizarea circulaţiei 

3.7 Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial 

3.8 Măsuri în zonele cu riscuri naturale 

3.9 Dezvoltarea echipării edilitare 

3.10 Protecţia mediului 

3.11 Reglementări urbanistice 

3.12 Obiective de utilitate publică 

4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE 

5. ANEXE (scheme, cartograme, grafice) 

 

a.2. Regulamentul local de urbanism al comunei Cornu (RLU) are rolul de a detalia prin prescripţii (permisiuni 

şi interdicţii) reglementările din PUG. Prescripţiile cuprinse în RLU sunt obligatorii la autorizarea executării 

construcţiilor pe întregul teritoriu administrativ. Acesta va fî structurat astfel: 

1. Dispoziţii generale (rolul RLU, cadrul legal al elaborării, domeniul de aplicare) 

2. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor (reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului 

şi protejarea patrimoniului natural şi construit, reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea 

interesului public, reguli de amplasare, retrageri minime obligatorii, reguli cu privire la asigurarea acceselor 

obligatorii, reguli cu privire la echiparea edilitară, reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru 

construcţii, parcelări, reparcelări, prevederile Codului civil, etc). 

3. Diviziunea teritorială în zone, subzone şi unităţi teritoriale de referinţă (precizarea zonelor şi subzonelor 

funcţionale propuse, asigurarea compatibilităţii dintre acestea, atât pentru teritoriul intravilan, cât şi pentru 

restul teritoriului administrativ). 

4. Prevederi privind modul de ocupare a terenurilor 

5. Prescripţii specifice pe zone, subzone şi unităţi teritoriale de referinţă (reguli cu privire la aliniament, 

amplasarea clădirilor pe parcele şi însorire, circulaţii şi accese, gabarit minim al căilor de acces, 

reglementarea calităţii arhitecturale Volumetrie, altimetrie, proporţii, materiale, culori, reguli referitoare la 

resurse alternative de energie, audit energetic şi anvelopare termică, reguli cu privire la amplasarea de spaţii 

verzi şi împrejmuiri, etc). 

6. Restricţii temporare şi definitive 

7. Obiective de utilitate publică 

Precizări: 

***Regulamentul local de urbanism al comunei Cornu va fi structurat şi se va elabora în conformitate cu 

prevederile H.G. nr. 525 / 1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu adaptare la 

problematica localităţii şi reglementările din PUG. 

 

 



 

***Textul RLU va fi clar şi concis corelat cu specificaţiile din PUG aferent comunei Cornu, fără a copia capitole 

din H.G. nr. 525 / 1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi fără trimiteri la alte acte 

normative. 

Conţinutul obligatoriu al Regulamentului Local de Urbanism 

1. PRESCRIPŢII GENERALE 

1.1 Rolul R.L.U. 

1.2 Baza legală a elaborării 

1.3 Domeniul de aplicare 

1.4 Corelare cu alte documentaţii de urbanism 

1.5 Condiţii de aplicare 

1.6 Situaţii specifice şi derogări de la prevederile regulamentului 

 

2. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 

2.1 Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi 

construit 

2.2 Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 

2.3 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

2.4 Reguli cu privire la echiparea edilitară 

2.5 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii 

2.6 Reguli cu privire la spaţii verzi şi împrejmuiri 

2.7 Note 

 

3. PRESCRIPŢII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE ŞI UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ (Diviziunea terenului 

în zone, subzone şi unităţi teritoriale de referinţă) 

4. RESTRICŢII TEMPORARE ŞI DEFINITIVE 

4.1 Zone inundabile 

4.2. Monumente, Situri arheologice şi arii protejate 

4.3. Zone de protecţie sanitară 

4.4. Zone expuse la riscuri naturale 

4.5. Păduri 

4.6. Reţele tehnico-edilitare 

5. ANEXE 

5.1 Termeni utilizaţi în R.L.U. 

5.2 Tabel Unităţi teritoriale de referinţă 

B) PIESE DESENATE 

PIESELE DESENATE se întocmesc pe planuri topografice actualizate şi avizate OCPI. Planşele vor conţine 

obligatoriu titlu, cartuşe (în cartuş se va înscrie titlul planşei detaliat), legende complete şi cât mai detaliate 

şi vor fi ştampilate. 

 

 



 

Acestea sunt: 

1. încadrarea in teritoriu relaţia cu planurile de amenajare a teritoriului - scara 1:25000 (casetă cu 

încadrarea în judeţ - pentru UAT-urile limitrofe se va figura şi judeţul/judeţele vecine, limita teritoriului 

administrativ cu definirea tuturor UAT-urilor vecine, limita teritoriului intravilan inclusiv trupuri izolate, 

folosinţa terenurilor, bilanţ teritorial, etc). Se recomandă o grafică care să permită înţelegerea clară a 

contextului teritorial. 

2. Zonificarea funcţională la nivelul teritoriului administrativ (cu bilanţ teritorial), inclusiv zone de protecţie 

3. Analize funcţionale inclusiv mobilitate 

4. Situaţia existentă - sinteză disfuncţionalităţi - scara 1:5000 (limite, zonificare, drumuri, disfunctionalităţi 

şi priorităţi, zone cu riscuri naturale şi antropice). Se vor figura documentaţiile de urbanism aprobate ulterior 

aprobării vechiului PUG, cu funcţiunile aferente. Se vor figura categoriile de folosinţă a teritoriului extravilan. 

5. Strategia de dezvoltare spaţială. 

6. Reglementări urbanistice propuse - UTR - Unităţi şi macrounităţi teritoriale de referinţă - scara 1:5000 

(limite, zonificare, drumuri, reglementări, categorii de intervenţii în zonele funcţionale, zone protejate, 

arhitecturală, peisagistică, zone protejate pe baza normelor sanitare, interdicţie temporară de construire, 

interdicţie defintivă de construire, dezvoltarea spaţiilor verzi amenajate, propuneri privind protecţia 

mediului, bilanţ teritorial). în cazul existenţei unor zonificări funcţionale aparţinând UAT-urilor învecinate 

situate la limita administrativă, acestea se vor figura pe planşe, pentru a putea justifica compatibilitatea 

propunerilor de zonificare funcţională în relaţie cu acestea. 

Reglementări tehnico-edilitare propuse - scara 1:5000 (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie 

electrică, telecomunicaţii, alimentarea cu gaze naturale). Se recomandă folosirea culorilor doar pentru 

reţelele tehnico-edilitare(fond alb). Se vor figura grafic proiectele comune în cazul existenţei ADI/GAL-uri 

care au derulat/derulează/îşi propun să deruleze proiecte în domeniu. 

8. Proprietatea asupra trenurilor şi obiective de utilitate publică - scara 1:5000 (tipuri de proprietate asupra 

terenurilor din intravilan, circulaţia terenurilor, obiective de utilitate publică propuse, figurarea propunerilor 

pentru căile de comunicaţie şi regimul de proprietate şi de administrare al acestora, profile transversale, 

intersecţii, parcaje, transport public, etc). 

2.6. Cadrul legal de elaborare a documentaţiilor 

În afara prevederilor conţinute in Caietul de sarcini, prestarea serviciului se va efectua cu integrarea tuturor 

celorlalte prevederi ale legislaţiei aplicabile şi adoptate pe parcursul derulării contractului. Pe întreaga 

perioada de derulare a contractului, în mod special în etapele elaborării şi avizării documentaţiei necesară 

actualizării Planului Urbanistic General al comunei Cornu, prestatorul va respecta specificaţiile cadrului 

legislativ şi normativ în vigoare, urmând ca, în vederea aprobării, prestatorul să preia obligatoriu în conţinut 

orice modificare a acestor prevederi legale, în forma lor consolidată, până la data predării finale a lucrării. 

Fără ca lista de mai jos să fie exhaustivă, acesteia i se vor adăuga orice alte documente normative relevante, 

precum şi documentele de reglementare în domeniul amenajării teritoriale şi urbanismului aferente, 

elaborate la nivelul judeţului Prahova, aflate în vigoare la data elaborării documentaţiei de actualizare a 

Planului Urbanistic General al comunei Cornu. 



 

A. Contractul 

1. Legea 98/2016, privind achiziţiile publice 

2. HG 395/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din L98/2016 privind achiziţiile publice 

B. Proprietatea si evidenta tehnică, economică si juridică a imobilelor si administraţia publică 

1. Constituţia României 

2. Codul Civil 

3. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

4. Legea 7/1996, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare 

5. Legea 213/1998, privind proprietatea publică 

6. Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor 

7. Legea 219/1998, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul juridic al concesiunilor 

8. OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică 

9. Legea 18/1991, republicată, privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

10. Legea 84/1996, privind îmbunătăţirile funciare 

11. Legea 204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole 

12. Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, consolidată cu prevederile OUG nr. 

39/2009 

13. OUG nr.34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 şi Normele metodologice pentru aplicarea 

probate prin HG nr. 1064/2013 

14. Legea 255/2010, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

15. OM 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscrierea în cartea funciară 

16. Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu toate modificările si 

completările ulterioare 

17. Legea 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică. 

18. Legea 213/2008 pentru modificarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din 

instituţiile publice. 

C. Urbanismul, amenajarea teritoriului, construcţii 

1. Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare 

2. OM 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism 

3. HG 101/2010, pentru aprobarea regulamentului privind dreptul de semnătură pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism şi a regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului 

Urbaniştilor din România 

4. Ordinul ANCP1 nr.107 /2010 aprobare a Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea 



 

autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale 

unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de 

specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României 

5. HG 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism republicat, cu completările şi 

modificările ulterioare. 

6. OM 13/N/l 999 al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, aprobare "Ghid privind 

metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic General” - Indicativ: GPO038/99 

7. OM 21/N/l0.04.2000 al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, aprobare " Ghid privind 

elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism”- Indicativ: GM-007-2000 

8. ORDIN Nr. 80/N /1996 pentru aprobarea „Ghidului cuprinzând precizări, detalieri şi exemplificări pentru 

elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism de către consiliile locale” 

9.  Legea 363/2006 de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunea I - reţele de 

transport 

10.  Legea 171/1997 de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunea 11- ape 

11. Legea 5/2000 de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunea III - zone protejate 

12. Legea 351/2001 de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunea IV - reţeaua de 

localităţi 

13. Legea 575/2001 de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunea V- zone de risc 

natural 

14. Legea 190/2009 de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunea VIII - zone cu 

resurse turistice 

15. OM 562/2003, pentru aprobarea Reglementărilor tehnice „Metodologice de elaborare şi conţinutul 

cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (ZCP)” 

16. HG 382/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale 

documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru zonele de riscuri naturale 

17. Ordinul M.D.R.T. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu 

privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism 

18. Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism în municipiul Oneşti, aprobat prin HCL 99/30.11.2011. Legea 50/1991, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

19. OM 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

20. Legea 10/1995, privind calitatea în construcţii 

21. Legea 114/1996 a locuinţei, republicata, cu modificările ulterioare 

22. Legea 153/2011 privind masuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările 

ulterioare 

23. Legea nr.6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial 

 

 

 



 

24. OUG 18/2009 privind creşterea performantei energetice a blocurilor de locuinţe cu modificările 

ulterioare 

25. Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea Precizărilor 

privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor 

tehnice pentru autorizarea construcţiilor. 

26. Ordinul MLPAT nr.22/N/1996 privind aprobarea „Ghidului de proiectare a zonelor urbane din punct de 

vedere acustic” indicativ GP 0001-96 

 

D. Domenii conexe 

1. Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe 

2. Legea monumentelor de for public nr. 120/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea 41/1995, privind protejarea patrimoniului cultural naţional 

4. OG 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de 

interes naţional, aprobata cu modificări prin Legea 378/2001, modificata, republicata 

5. Legea 451/2002, pentru ratificarea Convenţiei Europene a Peisajului, Florenţa 20 octombrie 2000 

6. Legea 46/2008, privind Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare, 

7. HG 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe 

8. Ordin nr. 995/ 2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intră sub incidenţa HG 

1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe; 

9. Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 

republicata cu modificările şi completările ulterioare 

10. OM 1964/2007 al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, privind instituirea regimului de Arie 

Naturală Protejată, a siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţetei ecologice 

europene Natura 2000 în România 

11. OM 1184/2000 pentru aprobarea reglementării „Ghid privind elaborarea analizelor de evaluare a 

impactului asupra mediului ca parte integranta a planurilor de urbanism” 

12. OM 125/1996, privind activităţile cu impact la mediu 

13. Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; 

14. OUG 195/2005, privind protecţia mediului, aprobata prin Legea 265/ 2006 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

15. Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul 

deşeurilor 

16. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 

17. Ordin nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de 

mediu pentru planuri si programe; 

18. HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie 

sanitară şi hidro-geologică 

 

 

 



 

19. OM M.S. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 

populaţiei 

20. HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările ulterioare HG nr. 1284/2007 privind 

declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România cu modificările ulterioare (HG 971/2011); HG 447/2003 pentru aprobarea 

normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul harţilor de risc natural la alunecări 

şi inundaţii; 

21. Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de 

interes naţional şi european Hotărârea nr. 817/2005 pentru aprobarea Planului privind strategia pe 

termen lung a sectorului feroviar în vederea restabilirii echilibrului financiar al administratorului 

infrastructurii şi în vederea modernizării şi reînnoirii infrastructurii 

22. Ordinul MT nr. 158/1996 privind emiterea acordurilor Ministerului Transporturilor la 

documentaţiile tehnico- economice ale investiţiilor sau la documentaţiile tehnice de sistematizare 

pentru terţi 

23. OUG nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii 

Naţionale a Căilor Ferate Române, actualizată 

Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară OG 43/1997, cu modificările şi completările 

ulterioare, privind regimul juridic al drumurilor aprobata prin Legea nr.82/1998, republicata, cu 

modificările ulterioare OM 2264/2004, pentru aprobarea reglementării tehnice privind 

proiectarea şi dotarea locurilor de parcare, oprire şi staţionare aferente drumurilor publice situate 

în extravilanul localităţilor 

Ordinul Ministrului Transporturilor nr.43/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

încadrarea în categorii a drumurilor naţionale. 

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor. 

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. 

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi 

rurale. 

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane. 

Ordinul MLPAT nr.lO/N/1993 privind aprobarea „Normativului pentru proiectarea parcajelor de 

autoturisme în localităţi urbane” indicativ P 132-93 (înlocuit parţial prin NP24-97) 

Ordinul MLPTL nr.l41/N/1997 privind aprobarea „Normativului pentru proiectarea, execuţia şi 

exploatarea parcajelor etajate pentru autoturisme” indicativ NP 24-97 

Ordinul nr.6/139/2003 al MLPTL/MAP privind măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul 

urbanismului şi amenajării teritoriului în scopul asigurării fluidizării traficului şi a siguranţei circulaţiei 
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pe drumurile publice de interes naţional şi judeţean 

Legea 124/1995, privind apărarea împotriva dezastrelor Legea 481/2004, privind protecţia civilă, 

republicată Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

Ordinul Ministrului de Interne nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor. HG nr.804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 

substanţe periculoase Legea 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, privind Legea Apelor 

ORDIN nr. 828 din 04.07.2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare şi 

retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor 

de apă, a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse avizării, precum şi a Conţinutului-cadru 

al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă . 

E. Diferite reglementări tehnice în domeniu: 

• I 22/1999 - Normativ de proiectare şi executare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a 

localităţilor; 

• SR 8591/ 1997 - Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

• SR 1343-1/1995 - Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi; 

• STAS 10859 - Canalizare. Staţii de epurare a apelor uzate din centrele populate; 

• STAS 1243/88 - Clasificarea şi identificarea pământurilor; 

• STAS 6054/77 - Adâncimea maximă de îngheţ; 

• STAS 3300/1-85 - Principii generale de calcul; 

• STAS 3300/2-85 - Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe; 

• Normativ TS 1994 - Normativ privind clasificarea pământurilor şi rocilor după natura lor, după 

proprietăţile coezive şi modul de comportare la săpat; 

• P 100/1-2013 - Cod de proiectare seismică - prevederi de proiectare pentru clădiri; 

• NP 082/2004 - Bazele proiectării şi acţiunii asupra construcţiilor - acţiunea vântului; 

• CR 1-1-3 - 2005 - Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor; 

• HGR 447/10.04.2003 - Norme metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hârtiilor de 

risc natural la alunecări de teren şi inundaţii; 

• NP 074/2007 - Normativ privind principiile, exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a 

terenului de fundare. 

• PE 101 A/l 985 - Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de amplasare a instalaţiilor 

electrice cu tensiunea peste 1 KV în raport cu alte construcţii (republicat în 1993); 

• PE 104/1993 - Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 

1000 V; 

• PE 106/1995 - Normativ pentru construcţia liniilor electrice de joasă tensiune; 

Reglementari echipare edilitara 

Reglementari studiu geotehnic 

F. Studii pentru proiectare: 

• PE 124 - Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi similari; 

 

 



 

• PE 125/1995 - Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice de 1 - 750 KV 

cu linii de telecomunicaţii; 

• PE 132/1995 - Normativ de proiectare a reţelelor electrice de distribuţie publică; 

• l.RE-Ip-3/1991 - îndrumar de proiectare pentru instalaţiile de iluminat public; 

• 1 .LI-Ip-5/1989 - Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA de MT şi JT faţă de 

alte linii, instalaţii şi obiective. 

G. SURSE DOCUMENTARE. ACTE SI CONVENŢII INTERNATIONALE 

Documentaţia de actualizare a Planului Urbanistic General se va elabora în contextul definit prin: 

a) dimensiunea europeană: 

• „Carta Verde a mediului urban” (Iunie 1990, Bruxelles strategie mediul urban) 

• „Carta Aalborg” (Mai 1994, Carta municipiilor şi oraşelor europene pentru durabilitate ) 

• „Declaraţia de la Bremen” din 1997 prin care s-au stabilit principiile parteneriatului între sectorul 

privat şi municipalităţi privind dezvoltarea durabilă a oraşelor 

• "Principii directoare pentru Dezvoltarea teritoriala durabila a Continentului european" ( 

Septembrie 2000 Hanovra, CEMAT) 

• „Convenţia Europeană a Peisajului” (Octombrie 2000, Florenţa ratificată de România prin legea 

451 /2002). 

• „ Noua Cartă de la Atena din 2003”, (Noiembrie 2003 Lisabona, privind viitorul oraşelor europene) 

• „Carta de la Leipzig” (Mai 2007, privind dezvoltarea durabilă a oraşelor) 

• „Declaraţia de la Marsilia” (Noiembrie 2008 privind despre “oraşul durabil şi coeziv” şi despre 

modul de implementare a Cartei de la Leipzig) 

• Rezoluţia Parlamentului European ( Martie 2009 referitoare la dimensiunea urbană a politicii de 

coeziune în noua perioadă de programare (2008/2130(INI)) 

• „Declaraţia de la Oslo” (Iunie 2009 privitoare la schimbările climatice şi designul urban) 

• „Declaraţia de la Toledo” (iunie 2010, principiul abordării integrate a dezvoltării şi regenerării 

urbane, oraşe inteligente, durabile şi incluzive din punct de vedere social). 

b) dimensiunea naţională: 

• „Strategia de Dezvoltare a Teritoriului României, 2035", 

• „Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”, adoptată prin HG 877/2018 

• „Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 ani, 2016 - 2035" elaborată în anul 2015 de 

Academia 

Română; 

c) dimensiunea regională şi judeţeană: 

• „Strategia de dezvoltare a judeţului Prahova” în vigoare . 

• Studiile de fundamentare elaborate in vederea actualizării Planului de Amenajare a Teritoriului  

Județean PRAHOVA 2020 

d) dimensiunea locală: 

• „Strategia de dezvoltare locala a comunei Cornu". 

 



 

2.7. Rezultatele care trebuie obţinute în urma prestării serviciilor 

Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie să conducă 

cel puţin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile: 

1) Delimitarea intravilanului, respectiv a zonelor construite sau destinate construcţiilor; 

2) împărţirea teritoriului în zone funcţionale şi organizarea relaţiilor dintre acestea, în funcţie de folosinţa 

principală şi de natura activităţilor dominante. 

3) Volumul şi structura potenţialului uman, resursele de muncă, aspectele sociale privind mobilitatea 

populaţiei şi ocuparea resurselor de muncă, repartiţia şi structura populaţiei în cadrul localităţii. 

4) Stabilirea traseelor şi a datelor caracteristice ale circulaţiei care urmează să se conserve, să modifice sau 

să se creeze (tipul de transport în comun, căile pietonal, pistele de biciclişti, pieţele şi altele). 

5) Stabilirea reglementărilor specifice ale comunei şi a zonelor funcţionale, pentru amplasarea şi destinaţia 

construcţiilor, precum şi regimul de înălţime şi indicilor de control, privind modul de ocupare a terenului. 

6) Evidenţierea formei de proprietate asupra terenurilor, fixarea amplasamentelor rezervate obiectivelor 

de utilitate publică şi a altor lucrări şi instalaţii de interes general. 

7) Delimitarea zonelor sau subzonelor ce pot fi reabilitate prin operaţiuni care pot fi iniţiate şi urmărite de 

Primăria comunei Cornu. 

8) Dezvoltarea sistemului de reţele tehnico-edilitare, în corelaţie cu necesităţile rezultate din asigurarea 

amplasamentelor pentru obiectivele specifice. 

9) Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului, identificarea şi eliminarea surselor de poluare, epurarea 

apelor, eliminarea deşeurilor, măsuri de protecţie a mediului, apei şi solului. 

10) Respectarea legilor în vigoare, obţinerea tuturor avizelor legale necesare şi respectarea condiţiilor de 

avizare. 

11) Zonele construite rămase în afara intravilanului este necesar să fie introduse în intravilan ca trupuri sau 

unirea acestora cu zonele din apropiere, din intravilanul existent după cum e cazul. 

12) Extinderea intravilanului se va face etapizat în funcţie de posibilităţile economice de realizare a reţelelor 

tehnico- edilitare şi a dotărilor social culturale. 

13) La extinderea intravilanului se va avea în vedere ca aprobarea de extindere până la 1 ha se aprobă la 

nivelul Consiliul Judeţean (Oficiul cadastru, între 1 ha - 100 ha de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

iar peste 100 ha de către Guvern). 

14) Completarea documentaţiei cu măsuri pentru modernizarea drumurilor (rigole, reparaţii poduri, 

împietruire, etc.). 

15) Completarea cu prescripţii privind îmbunătăţirea echipării tehnico-edilitare prin dezvoltarea reţelelor 

de apă şi canalizare, energie electrică, gaz metan, etc. 

16) Completarea documentaţiei cu informaţii privind statutul juridic (forma de proprietate) asupra 

terenurilor în special delimitarea terenurilor proprietate privată a Consiliului local al comunei Cornu şi din 

domeniul public, şi rezervarea de terenuri proprietate privată a Consiliul local, pentru obiective de utilitate 

publică. 

17) Instituirea de zone protejate şi completarea cu prescripţii privind exproprierea pentru o cauză publică, 

 

 



 

de exemplu pentru modernizarea drumurilor şi căilor ferate, centuri ocolire. 

18) Reabilitarea zonelor agroindustriale, eventual realocarea terenurilor pentru mica industrie, amenajarea 

de spaţii pentru agrement şi zone verzi. Se va interzice extinderea zonei agroindustriale în detrimentul altor 

zone. 

19) Identificarea sau exploatarea zonelor cu potenţial turistic. 

20) Completarea cu prescripţii privind amenajarea unor platforme ecologice de depozitare a deşeurilor 

menajere, amplasarea puţurilor seci şi a cimitirelor (distanţă de protecţie 50 m), se va face în conformitate 

cu prescripţiile sanitare. 

21) Delimitarea zonelor de risc cu prevederea de interdicţii de construire pentru terenurile accidentale, 

expuse la inundaţii sau alunecări de teren şi prevederea de măsuri pentru regularizarea albiilor, 

consolidarea versanţilor cu plantaţii. 

22) Regulamentul local de urbanism va conţine prescripţii şi măsuri antiseismice în conformitate cu 

Normativul NP 100/1992, atât pentru construcţiile noi, cât şi pentru consolidarea celor existente. 

 

2.8. Atribuţiile şi responsabilităţile Părţilor Contractantul este pe deplin responsabil pentru: 

a. asigurarea planificării resurselor în raport cu graficul estimat pentru derularea contractului si 

prezentat în cadrul acestui document; 

b. îndeplinirea obligaţiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale 

şi contractuale relevante precum şi cu deplina înţelegere a complexităţii legate de derularea cu succes 

a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv prin furnizarea - 

prin intermediul Planului de management al calităţii - a asigurării că activităţile şi rezultatele sunt 

realizate la parametrii calitativi solicitaţi; 

c. asigurarea valabilităţii tuturor autorizaţiilor şi certificatelor (atât pentru organizaţia sa, cât şi pentru 

personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform legislaţiei 

în vigoare) pentru prestarea serviciilor; 

d. asigurarea unui anumit grad de flexibilitate în prestarea serviciilor în funcţie denecesităţile obiective 

ale Autorităţii Contractante la orice moment în derularea contractului (acest grad de flexibilitate 

trebuie definit în Caietul de Sarcini şi în nici un caz nu trebuie definit astfel încât să poată fl asociat 

unei modificări la Contract; 

e. prestarea serviciilor în conformitate cu cerinţele Caietului de Sarcini; 

f. prezentarea rezultatelor în formatul/formatele care să respecte cerinţele AutorităţiiContractante; 

g. colaborarea cu personalul Autorităţii Contractante alocat pentru serviciile desfăşurate, conform  

Contractului (monitorizarea progresului activităţilor în cadrul Contractului, coordonarea  activităţilor  

în cadrul Contractului, feedback). 

 

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru: 

a. punerea la dispoziţia Contractantului a tuturor informaţiilor disponibile pentru obţinerea rezultatelor 

aşteptate, cum ar fi:date de intrare, raportări, situaţii specifice; 

b. punerea la dispoziţia Contractantului, dacă este cazul, a unui spaţiu de lucru mobilat şi echipat cu 



 

echipamente informatice şi de comunicare; 

c. desemnarea echipei implicate şi responsabile cu interacţiunea şi suportul oferit Contractantului; 

d. asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului. 

 

2.9. Ipoteze si riscuri 

Alocarea si gestionarea riscurilor se va face in trei etape: 

a) in faza de derulare a procedurii de achiziţie; 

b) pe perioada de derulare a contractului; 

c) pe toata perioada de garanţie a serviciilor prestate. 

a) In faza de derulare a procedurii de nivelul atribuire, se urmăreşte eliminarea riscului de a atribui 

contractul unui ofertant care nu are capacitatea de a-l duce la îndeplinire in condiţii de calitate. Astfel, pentru 

contractarea acestui risc. au fost introduse criterii de calificare si atribuire adecvate, respectiv cele 

referitoare la capacitatea tehnica a ofertantului si experienţa specialiştilor desemnaţi, care va asigura 

selectarea unui operator economic capabil din punct de vedere financiar, tehnic si profesional si care deţine 

suficienta experienţa specifica in domeniu, reducandu-se astfle riscul de neindeplinire sau îndeplinire 

defectuoasa a contractului. 

b) Pe perioada derulării contractului pot aparea următoarele riscuri: 

1. dificultăţi de colaborare şi comunicare între factorii interesaţi implicaţi; 

2. personal insuficient sau diferenţe de înţelegere a noţiunilor din caietul de sarcini; 

3. datele şi informaţiile necesare desfăşurării serviciilor comunicate de către Autoritatea Contractantă nu 

sunt suficiente pentru îndeplinirea cerinţelor solicitate prin Caietul de Sarcini; 

4. adăugarea de activităţi/ solicitări de informaţii noi, în funcţie de progresul activităţilor; 

schimbări substanţiale în condiţiile contractuale pentru a permite mai mult timp de prestare a seviciilor 

şi preţuri mai mari pentru contractant; 

lipsa monitorizării efective din punct de vedere cost - calitate ± durată de execuţie a contractului; 

acceptarea schimbării specificaţiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentaţie; 

plata cu întârziere a facturilor, amânarea plăţilor pentru a fi revizuite preţurile în scopul creşterii valorii 

contractelor; 

plăţi temporare în avans, fără temei; 

facturarea în fals a unor servicii nerealizate. 

Masuri de gestionare: 

- pe perioada derulării contractului, autoritatea contractantă va nominaliza o persoană responsabila, 

care va tine legătură cu persoana desemnata de contractant. 

- pentru gestionarea relaţiei dintre contractant şi autoritatea contractantă se vor organiza întâlniri 

pentru monitorizarea progresului si rezolvarea problemelor aparute, in cazul in care acestea exista. 

Aceste întâlniri se vor organiza la cererea autoritatii sau contractantului, după caz.Intalnirile se vor 

finaliza cu minute/ note de constatare/procese verbale, in care vor fi menţionate persoanele 

participante si subiectele discutate. 

- analiza permanenta a procesului prin care să se identifice dacă s-a obţinut într-adevăr ceea ce s-a 



 

dorit şi la valoarea previzionată. 

- aplicarea automată a penalizărilor în cazul în care termenele contractuale sunt depăşite nejustificat; 

- menţinerea preţului ferm al contractului în toate situaţiile prevăzute; 

- respingerea modificărilor contractuale nejustificate, în special în ceea ce priveşte durata şi 

valoarea lucrărilor contractate; 

- urmărirea termenului de plată stabilit in contract evitarea plăţilor în avans 

c) Pentru a se asigura de un comportament serios al contractantului, pe parcursul implementării 

contractului/ contractelor, inclusiv in perioada de garanţie a serviciilor, si pentru a diminua posibilele 

consecinţe negative ale neindeplinirii obligaţiilor contractuale, ofertantul declarat câştigător are obligaţia de 

a constitui garanţia de bună execuţie a contractului. 

Pe parcursul derulării pot aparea si riscurile reglementate de Codul Civil, când riscurile contractuale sunt 

generate de situaţiile în care, din cauze neimputabile părţilor, contractul nu poate fi executat. 

 

 

5. Durata prestării serviciilor 
Durata prezentului contract de prestări servicii este de 12 luni, după cum urmeaza: 

Nr. 
crt. 

Etapa Activitate Durata 

1. Etapa 1 
Documentare 

1 lună de la data primirii Ordinului 
de începere prestării serviciilor 

Elaborare studii de fundamentare 
2 luni de la finalizarea documentarii 

2. Etapa 2 

Elaborarea formei preliminare a documentaţiei 
„Actualizarea Planului Urbanistic General si a 
Regulamentului Local de Urbanism ” 

Consultarea populaţiei si dezbateri publice 

2 luni de la receptionarea serviciilor 
prestate in etapa 1 

Consultările vor avea loc periodic, 
pe parcursul elaborării 
documentaţiilor care fac obiectul 
acestei etape 

3. Etapa 3 

Elaborarea documentaţiilor de avizare 1 lună de la recepţia documentelor 
elaborate in etapa 2 

Susţinerea documentaţiilor de avizare si 
obţinerea in numele achizitorului a avizelor/acordurilor 
de la organismele centrale/ teritorile/ locale, conform 
legislaţiei in vigoare (inclusive obţinere aviz OCPl 
Prahova cu noul intravilan propus) -prezentări in comisii 
de specialitate, unde este cazul, si obţinere avize. 

     2 luni 

4. Etapa 4 
Introducerea in documentaţii a condiţiilor din 
avize/acorduri      1 lună 

Redactarea documentaţiei finale      2 luni 
5. Etapa 5 Avizarea si aprobarea documenattiei      1lună 

 
Durata prestării serviciilor se poate pelungi, în baza condiţiilor contractuale. 



 

5. Resursele necesare pentru realizarea activităţilor din contract si obţinerea rezultatelor 

Pentru îndeplinirea contractului, prestatorul va pune la dispozitei o echipa formata din personal cu 

competente dovedite, capabil sa duca la bun sfarsit activitatile definite in caietul de sarcni, astfel incat la 

final, sa contribuie la îndeplinirea obiectivului general si specific al proiectului, in condiţiile respectării 

cerinţelor de calitate, termenele stabilite si bugetul prevăzut. Contractantul are întreaga responsabilitate 

pentru îndeplinirea corecta a activitatilor descrise in caietul de sarcini. In cazul in care, pentru îndeplinirea 

in bune condiţii a activitatilor, contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat in 

propunerea tehnica, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare. In 

acest caz, contractantul va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie. 

Cerinţele referitoare la calificările si experienţa fiecărui expert sunt mimime si obligatorii si vor fi probate 

prin documente relevante, respectiv diplome, certificate de calificare profesionala, recomandări emise de 

beneficiari, ataşate la susţinerea informaţiilor din CV. CV-ul va respecta formatul EUROPASS. Daca personalul 

cheie nu este angajat permanent al ofertantului, se vor prezenta declaraţii de disponibilitate/ acorduri de 

participare semnate de către aceste persoane, potrivit carora aceştia vor îndeplini obligaţiile asumate pana 

la finalizarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Pentru experţii nerezidenti se vor prezenta 

documente justificative insotite de traducerea autorizata in limba romana a acestora. Prestatorul este 

responsabil de organizarea experţilor, componenta echipei, profilul profesional si efortul estimate. 

5.1. Informaţii privind componenta echipei de prestare a serviciilor si cerinţele pentru experţii cheie 

desemnaţi Pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului, autoritatea contractanta anticipează ca este 

necesar ca operatorul economic sa dispună de o echipa interdisciplinară, formata din următorii experţi - 

cheie: 

❖ Expert 1: Coordonator de proiect 

❖ Expert 2: Specialist cu certificare edilitara - simbol RUR,, G1” 

❖ Expert 3: Arhitect sau specialist urbanist 

❖ Expert 4: Topograf 

Pentru aceştia se vor prezenta următoarele: 

a) documente din care sa reiasa ca pot ocupa poziţiile pentru care au fost desemnaţi; 

b) modul de acces la aceştia, care pot fi contracte de munca, contracte de colaborare, contracte de 

prestări servcii, declaraţii de disponibilitate, acorduri de colaborare, etc., din care sa reiasa ca 

aceştia isi vor îndeplini obligaţiile ce le revin pana la finalizarea serviciilor care fac obiectul prezentei 

proceduri; 

c) CV-uri in format EUROPASS, datate si semnate de către titular, cu menţiunea ca datele sunt corecte 

si corespund realitatii. CV-urile vor fi insotite de o anexa in care vor fi menţionate proiectele/ 

contractele de prestări servicii similare in care aceştia au fost implicaţi si au ocupat aceleaşi poziţii 

cu cele din prezentul contract. Pentru proiectele/contractele prezentate ca experienţa similara, se 

vor prezenta documente din partea beneficiarilor/contractanților din care sa reiasa ca acestea au 

 

 



 

fost duse la bun sfarsit (recomandări/ procese verbale de predare-primire/documente 

contestatoare, etc.) 

***Servicii similare= servicii de urbanism constând in realizarea /revizuirea/ actualizarea Planurilor 

Urbanistice Generale si a Regulamentelor Locale de Urbanism pentru localitati de cel puţin aceeaşi categorie. 

 

Cerinţele minimale pentru echipa de experţi- cheie sunt următoarele: 

 

Expert 1: Coordonator de proiect 

Calificare 
educaţională şi/ sau 
profesională 

Specialist cu drept de semnătură sau alt drept echivalent, atestat de Registrul Urbaniştilor 
din Romania, pentru categoria de documentaţii ,,D” sau „D3” (planuri urbanistice 
generale si zonale, in baza HGR nr. 101/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajarea a teritoriului si 
de urbanism si a Regulamentului referitor la organizare si funcţionarea Registrului 
Urbaniştilor din Romania. 
 

Experienţa profesională 
generala 

Minim 5 ani 

Experienţa profesională 
specifică 

Participarea in calitate de coordonator de proiect la implementarea a cel puţin unui 
proiect/ contract similar 
NOTE: 
1. Experienţa trebuie sa privească documentaţii de urbanism aprobate in ultimii 10 
ani. 
2. Se vor prezenta copii ale planşelor de reglementari urbanistice (aprobate) pentru 
fiecare dintre documentaţiile menţionate. Din ele trebuie sa reiasa tipurile de activitati 
îndeplinite, astfel inact sa se faca dovada ca persoana nominalizat a îndeplinit acelaşi tip 
de activitati c acele pe care urmeaza sa le îndeplinească in viitorul contarct. Ofertele care 
nu vor nominaliza o astfel de persoana pentru aceasta poziţie, vor fi declarate ca 
neconforme, iar ofertele care nu demonstrează îndeplinirea cerinţelor, vor primi zero 
puncte. 

Responsabilităţi în 
cadrul Contractului 

Coordonarea echipei nominalizate pentru îndeplinirea contractului 

 

 



 

 

 

 

Înlocuirea experţilor- cheie nominalizaţi pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul 

autorităţii contractante, şi nu reprezintă o modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită în art. 221 din 

Lege, decât în următoarele situaţii: 

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplineşte cel puţin criteriile 

de calificare/ selecţie prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire; 

Expert 2: Specialist cu certificare edilitara - simbol RUR „G1 

Calificare 
educaţională şi/ sau 
profesională 

Specialist cu drept de semnătură sau alt drept echivalent, atestat de Registrul Urbaniştilor 
din Romania, pentru categoria de documentaţii ,,G1 "(studii de istorie urbana), in baza 
HGR nr.101/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de 
semnătură pentru documentaţiile de amenajarea a teritoriului si de urbanism si a 
Regulamentului referitor la organizare si funcţionarea Registrului Urbaniştilor din 
Romania 

Experienţa profesională 
generala 

Minim 3 ani 

Experienţa profesională 
specifică 

Participarea in calitate de expert cu certificare RUR „G1" la implementarea a cel puţin unui 
proiect/ contract similar 

Responsabilităţi în cadrul 
Contractului 

Propuneri de clasări de monumente şi introducerea in GIS; 
Studiul construcţiilor/ caselor tipice pentru zonă si realizarea bazei de date grafice şi 
textuale la nivelul teritoriului administrativ. 

 

Expert 3:  Arhitect sau specialist urbanist 

Calificare 
educaţională şi/ sau 
profesională 

Arhitect sau specialist urbanist 

Experienţa profesională 
generala 

Mimim 2 ani 

Experienţa profesională 
specifică 

Participarea in calitate de  Arhitect sau specialist urbanist la implementarea a cel puţin 
unui proiect/ contract similar 

Responsabilităţi în cadrul 
Contractului 

Arhitect sau specialist urbanist 

 

Expert 4: Topograf 

Calificare 
educaţională şi/ sau 
profesională 

Tehnician sau inginer topograf, autorizat ANCPI, categoriile B si C 

Experienţa profesională 
generala 

Minim 3 ani 

Experienţa profesională 
specifică 

Participarea in calitate de topograf, autorizat pentru domeniile B si C la implementarea a 
cel puţin unui proiect/ contract similar 

Responsabilităţi în 
cadrul Contractului 

Studiul documentelor existente,stabilirea limitelor teritoriale, măsurători pe teren, 
completarea harţii digitale existente, realizarea bazei de date grafice şi textuale la nivelul 
teritoriului administrativ 

 

 

 



 

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obţine cel puţin acelaşi punctaj 

ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare. 

In aceste condiţii, contractantul are obligaţia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin 

documentaţia de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie stabilite, fie în 

vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare. 

Toate costurile generate de înlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina contractantului. In cazul in care 

membrul echipei cu rol de expert-cheie nu este înlocuit imediat si responsabilităţile acestuia urmeaza sa fie 

preluate după un interval de timp de către noul personal cheie, Autoritatea contractanta poate solicita 

Contractantului sa desemneze o persoana care sa îndeplinească rolul de personal cheie temporar pana la sosirea 

noului personal cheie, sau sa ia alte masuri pentru a compensa absenta temporara a personalului- cheie care nu 

poate fi înlocuit. Indiferent de situaţie, Autoritatea Contractanta nu va efectua nicio plata pentru perioada 

absentei personalului cheie sau a absentei inlocutorului acestuia. 

 

5.2.Infrastructura contractantului necesară pentru desfăşurarea activităţilor care fac obiectul contractului 

Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 

Contractului, dispune de sprijinul material şi de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se 

concentreze asupra realizării activităţilor din cadrul Contractului. 

Infrastructura prezentată de Ofertant în Propunerea Tehnică trebuie săfie corespunzătoare scopului Contractului 

şi sa îndeplinească toate cerinţele de funcţionalitate şi pentru utilizare. 

Dotarea minima solicitata ofertantului este: 

Statie grafica -minim 1buc. 

Imprimante A4/A3 - minim 1 buc. 

Copiator A4/A3 - minim 1 buc  

Plotter color A0 - opţional  

Scanner color A0 - opţional 

Pentru dotările opţionale , absenta acestora din dotarea ofertantului, nu il va exonera pe acesta de prezentarea 

documentaţiei conform menţiunilor din prezentul caiet de sarcini si conform cu legislaţia in vigoare, ofertantul 

avand libertatea de a se adresa unor societăţi comerciale de profil (centre de scanare si copiere) pentru execuţia 

documentaţiei. 

6. Managementul/ gestionarea contractului şi activităţi de raportare în cadrul contractului 

Contractul va incepe după transmiterea de către autoritate a ordinului de începere a lucrărilor si constituirea 

garanţiei de buna execuţie. Pe perioada derulării contractului, autoritatea contractantă va nominaliza o persoană 

responsabila, care va tine legătură cu persoana desemnata de contractant. 

Pentru gestionarea relaţiei dintre contractant şi autoritatea contractantă se vor organiza întâlniri pentru 

monitorizarea progresului si rezolvarea problemelor aparute, in cazul in care acestea exista. Aceste întâlniri se vor 

organiza la cererea autoritatii sau contractantului, după caz. întâlnirile se vor finaliza cu minute/ note de 

constatare/procese verbale, in care vor fi menţionate persoanele participante si subiectele discutate. 

 

 
7. Rapoartele solicitate de la Contractant 



 

Nr. 
Crt. 

Identificare 
document 

Conţinut document Momentul transmiterii 
raportului 

 Raport la începerea 
activităţii 

Acesta consta intr-un plan detaliat al derulării activităţilor pentru 
toate componentele şi fazele contractului şi va cuprinde în mod 
obligatoriu următoarele aspecte: 
-Principalele probleme identificate în urma discuţiilor şi 
investigaţiilor preliminare; 
-Un plan şi un tabel, detaliate, cu toate activităţile ce trebuie 
realizate pe durata implementării contractului, inclusiv graficul şi 
punctele de referinţă vizând implementarea; 
- Analiză a resurselor de timp necesare pentru experţi; 
-Posibile probleme ce pot apărea şi propuneri pentru soluţionarea 
lor;  
- Lista indicatorilor relevantipentru monitorizarea progresului;  
-  Lista indicatorilor relevanţi pentru planificarea în timp, pentru 
toată durata derulării contractului, a întâlnirilor cu grupurile de 
lucru cetăţeneşti, reprezentanţii UAT Cornu 
 Note: 
a) Dacă există vreo modificare propusă la specificaţiile tehnice 
iniţiale, din cauza apariţiei anumitor circumstanţe după iniţierea 
activităţilor, acestea vor fi discutate şi agreate cu Beneficiarul 
înainte de transmiterea raportului. 
b) Raportul iniţial va deveni instrumentul de lucru principal pe 
durata implementării proiectului şi va fi documentul de referinţă 
pe întreaga durată a proiectului. 
c)Pentru elaborarea raportului de începere în termenul stabilit, 
Beneficiarul va asigura toate informaţiile care sunt necesare 
Prestatorului. 

In termen de cel mult 10 
zile calendaristice de la 
data semnării Contractului 
şi începerea realizării 
activităţilor 

2 Raport de progres Rapoartele vor detalia: 
-Progresele înregistrate; 
-Activităţi în derulare cu data estimativă a finalizării acestora şi cu 
rezultatele anticipate; 
-Dificultăţile întâmpinate în cursul implementării proiectului şi 
soluţiile propuse pentru a depăşi respectivele dificultăţi. 

Lunar, in termen de cel 
mult mult 3 zile 
calendaristice înainte de 
data stabilită pentru 
întâlnirile de monitorizare 
a progresului activităţii. 

3 Raport final Raportul trebuie sa descrie întreg procesul de implementare a 
contractului şi va înlesni evaluarea rezultatelor obţinute în termeni 
atât calitativi, cât şi cantitativi. Acesta va include, de asemenea, o 
evaluare a succesului proiectului şi a îndeplinirii obiectivelor/ 
indicatorilor. 
Raportul trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: 

 Evaluarea succesului şi constrângerilor majore pentru fiecare 
activitate şi sarcină; 

 Realizările generale ale contractului; 
 Recomandări pentru acţiuni viitoare cu scopul asigurării 

sustenabilităţii activităţilor din noul PUG, rezultatele aşteptate de 
la implementarea PUG, precum şi măsuri ce trebuie întreprinse în 
acest sens. 

 Proiectul de raport final va fi revizuit cu comentariile primite din 
partea beneficiarului. 

Proiectul acestuia trebuie 
să fie transmis cu cel puţin 
două săptămâni înainte de 
sfârşitul perioadei de 
prestare a a serviciilor, 
prevăzute in contract. 
Versiunea revizuită a 
raportului final va fi depusă 
la sfârşitul perioadei de 
implementare prevăzute 
de contract. 

 

 

Precizări: 



 

a) Beneficiarul poate cere Prestatorului să elaboreze în decursul implementării contractului alte rapoarte 

prevăzute în procedurile interne ale UAT Cornu, în măsura în care acestea sunt legate de buna desfăşurare a 

acestui contract. 

b) Prestatorul are obligaţia elaborării tuturor rapoartelor menţionate mai sus. Acestea trebuie să fie revizuite în 

baza recomandărilor din partea Beneficiarului. 

c) Forma finală a rapoartelor va fi înaintată spre aprobare Beneficiarului. 

d) Rapoartele vor fi redactate in limba romana. 

e) Fiecare plată se va face numai în baza aprobării rapoartelor prevăzute la acest articol. 

 

8. Indicatori de performanta stabiliţi pentru activităţile şi rezultatele activităţilor prin raportare la cerinţele din 

Caietul de Sarcini 

La finalizarea contractului se va evalua îndeplinirea următorilor indicatori de performanta: 

a) Documentaţii adecvate pentru scopul utilizării - documentaţia tehnica va fi livrata conform 

cerinţelor prezentului caiet de sarcini si standardelor profesionale in domeniu. 

b) Documentaţii predate în integralitatea lor - documentaţiile vor fi predate conform cerinţelor din 

caietul de sarcini si legislaţiei în vigoare. 

c) Documentaţii predate în termenul agreat - documetnatiile vor fi predate conform termenelor 

specificate in prezentul Caiet de sarcini. 

Modul de evaluare este prezentat in tabelul de mai jos: 
 

Categorie 
indicator 

Indicator de 
performanţă 

Ce se măsoară Modalitate de evaluare Scop 

Nivelul de 
calitate 

Livrabil adecvat 
pentru scopul 
utilizării 

Nivelul de 
acurateţe al 
documentaţiei 
livrate după 
“peer review” 
(pondere 
informaţii 
inexacte / sub 
nivelul de calitate 
agreat în 
informaţiile 
furnizate) 

Foarte satisfăcător (5 puncte) - 
Documentaţia livrată include îmbunătăţiri 
semnificative faţă de cerinţele minime stabilite în 
Caietul de Sarcini. 
Satisfăcător (4 puncte) - Documentaţia livrată include 
unele îmbunătăţiri şi nu include 
neconformităţi/inexactităţi faţă de nivelul agreat. 
Documentaţia a fost folosită pentru realizarea 
achiziţiei şi pentru construcţieaşa cum a fost 
prezentată. Au fost necesare doar ajustări 
nemateriale.  
Acceptabil (3 puncte) - Documentaţia livrată nu 
include neconformităţi/inexactităţi faţă de nivelul 
agreat însă nu include nici elemente suplimentare 
care să aducă o valoare adăugată semnificativă 
proiectului. Nu au existat întârzieri semnificative ca 
urmare a corecturilor. 
Nesatisfăcător (2 puncte) - Documentaţia transmisă a 
inclus neconformităţi / inexactităţi faţă de nivelul 
agreat, iar aceste aspecte nu au putut fi corectate în 
totalitate într-o perioadă rezonabilă (ex. au cauzat 
întârzieri semnificative în realizarea 
activităţilor din calendarul general al proiectului), dar 
cu toate acestea au fost corectate de către 
Consultant, fără costuri suplimentare pentru 
Autoritatea Contractantă. 
Foarte nesatisfăcător (1 punct) - Documentaţia livrată 
a inclus neconformităţi / inexactităţi majore faţă de 

Evaluarea 
aplicabilităţii şi 
relevantei 
documentaţiei 



 

nivelul agreat iar aceste aspecte nu au putut fi 
corectate de către Consultant. Autoritatea 
Contractantă a trebuit să mobilizeze alte resurse 
pentru a remedia problemele, ceea ce a condus la 
costuri suplimentare semnificative pentru Autoritatea
 Contractantă şi/sau a cauzat întârzieri 
semnificative în realizarea activităților din calendarul 
general al proiectului. 

Predarea 
livrabilelor 

Livrabile predate 
complet/în 
integralitatea lor 
FORMULA 
DE CALCUL: % DE 
LIVRABILE 
PREDATE 
COMPLET = NR. 
DE LIVRABILE 
PREDATE 
COMPLET / NR. 
DE LIVRABILE 
NECESAR A FI 
PREDATE 
COMPLET* 
100 

Livrabile predate 
incomplet 

Foarte satisfăcător (5 puncte) - cel puţin 95% din 
livrabile au fost predate complet  
Satisfăcător (4 puncte) - între 85% si 95% din livrabile 
au fost predate complet  
Acceptabil (3 puncte) - între 75% si 85% din livrabile 
au fost predate complet  
Nesatisfăcător (2 puncte) - între 65% si 75% din 
livrabile au fost predate complet  
Foarte nesatisfăcător (1 punct) - mai puţin de 65% din 
livrabile au fost predate complet 

Evaluarea 
caracterului 
complet al 
documentaţiei 

Livrabil/rezultat 
final predat în 
termenul agreat 

Livrarea la timp a 
rezultatelor 

Foarte satisfăcător (5 puncte) - livrate în termenele 
convenite în contract,  
Satisfăcător (4 puncte) - livrate imediat după 
încheierea termenelor convenite în Contract 
însăfârăîntârzierea activităţilor din calendarul general 
al proiectului  
Acceptabil (3 puncte) - livrate după încheierea 
termenelor convenite în Contract conducând la 
întârzieri ale activităţilor din calendarul general al 
proiectului ce pot fi neglijate. 
Nesatisfăcător (2 puncte) - livrate cu mult după 
încheierea termenelor convenite în Contract 
conducând la întârzieri ale activităţilor din calendarul 
general al proiectului, ex. mai mult de 60. 
Foarte nesatisfăcător (1 puncte) - livrate cu mult după 
încheierea termenelor convenite în Contract 
conducând la întârzieri majore ale activităţilor din 
calendarul general al proiectului, ex. mai mult de 90 
zile. 

Evaluarea 
finalizării la timp 
a documentaţiei 
de proiectare 

 
 

9. Procesul de recepţie 

Pe parcursul elaborării Planului Urbanistic General, vor avea loc consultări între Autoritatea Contractantă şi 

Elaborator, în cadrul cărora Autoritatea Contractantă îşi va exprima punctul de vedere asupra documentaţiei, prin 

formularea unor observaţii şi a unor recomandări. Ele vor fi analizate de Elaborator şi introduse, după caz, în 

documentaţie. 

La predarea fiecărei etape, Autoritatea Contractantă are obligaţia să recepţioneze materialele predate de 

Elaborator în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la predarea lor, prin intermediul unui Proces Verbal de 

Recepţie Cantitativă, semnat de ambele părţi. 

După recepţia materialelor aferente fiecărei etape, Elaboratorul le va prezenta departamentului responsabil din 



 

cadrul Primăriei comunei Cornu. 

În situaţia în care materialele predate corespund cerinţelor legislative, celor din Contractul intitulat 

„ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI  A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI 

CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA ” şi celor din Caietul de Sarcini, Autoritatea Contractantă va semna, împreună cu 

Elaboratorul, un Proces Verbal de Recepţie Calitativă fără obiecţii. Procesul Verbal de Recepţie Calitativă fără 

obiecţii permite Elaboratorului să treacă la etapa următoare de elaborare a documentaţiei. Procesul Verbal de 

Recepţie Calitativă va fi semnat de Autoritatea Contractantă. 

În situaţia în care Autoritatea Contractantă observă neconcordanţe cu cerinţele legislative, cu cele din contractul 

intitulat „ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI  A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL 

COMUNEI CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA” şi cu cele Caietul de Sarcini, ea va formula obiecţii, observaţii sau 

recomandări, în cadrul unui de Proces Verbal de Recepţie Calitativă cu obiecţii. În acest caz, Elaboratorul are 

obligaţia de a revizui materialele predate într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la solicitarea 

Autorităţii Contractante, în situaţia în care Elaboratorul nu răspunde în mod fundamentat şi argumentat la 

obiecţiile, la observaţiile şi la recomandările Autorităţii Contractante, Autoritatea Contractantă poate respinge 

materialele predate la care s-au făcut obiecţii, observaţii sau recomandări. 

 

10.Raportul final 

La finalizarea contractului intitulat „ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI  A REGULAMENTULUI 

LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”, Elaboratorul va pregăti un rezumat al tuturor 

activităţilor realizate în cadrul contractului, rezultatele obţinute, deciziile cheie adoptate în decursul proiectului, 

aspectele semnificative soluţionate, precum şi direcţiile viitoare pentru dezvoltarea implementării Planului 

Urbanistic General al comunei Cornu. 

 

11.Dreptul de autor şi drepturile conexe 

Drepturile de autor şi drepturile conexe asupra studiilor de fundamentare sunt reglementate de Lg.nr.8/1996, în 

forma ei consolidată până în data de 20.08.2021. Odată aprobat însă, Planul Urbanistic General al comunei Cornu, 

împreună cu Regulamentul Local de Urbanism asociat, devine opozabil injustiţie,2 el ieşind astfel de sub incidenţa 

L8/1996.3 

De asemenea, în situaţia în care Contractantul dezvoltă programe informatice la solicitarea Primăriei comunei 

Cornu, pe perioada derulării contractului intitulat „ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI  A 

REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”, toate drepturile 

patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de Contractant sau de membrii asocierii, aferente 

produsului sau serviciului livrat, se transferă către Autoritatea Contractantă.4 

 

12.Informarea şi consultarea publicului 

Informarea şi consultarea publicului pe toată durata de desfăşurare a contractului intitulat „ACTUALIZAREA 

PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI  A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI CORNU, JUDEŢUL 
 

2 Cf. L350/2001, în forma ei consolidată până în data de 20.08.2021, Articolul 49, § 3. 
3 Cf. L8/1996, în forma ei consolidată până în data de 20.08.2021, Articolul 9, § b. 
4 Cf. OUG 41/2016, în forma ei consolidată până în data de 20.08.2021, Articolul 12, § 1. 



 

PRAHOVA” se va face conform Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism (OM 2.701/2010) cu sprijinul Elaboratorului. Astfel, 

Elaboratorul va participa la toate dezbaterile publice organizate, unde va prezenta şi va susţine proiectul. 

 

13.Procedura de recepţie a datelor 

Procedura de recepţie a datelor provenite din măsurători topo-cadastrale va conţine: 

1. Verificarea corectitudinii datelor livrate pe structura, agreată prin: 

1.1. Completitudinea informaţiei - număr de elemente pe fiecare strat; 

1.2. Respectarea regulilor privind tipul de geometrie, pentru fiecare clasă de elemente; 

1.3. Verificarea topologiei elementelor, în vederea identificării eventualelor erori de tip dublarea 

elementelor, capete de segmente, suprapuneri de elemente, erori de conectivitate. 

2. Verificarea completitudinii şi a corectitudinii atributelor asociate. 

Procedura de recepţie se va realiza prin conectarea din SIG/G1S direct la fişierele livrate, pe baza unei structuri 

definite după regulile de topologie definite mai sus şi completate cu cele agreate cu firmele furnizoare. 

 

14.Modalităţile de plată 

Plata pentru contractul intitulat „ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI  A REGULAMENTULUI 

LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA” se va face la finalul fiecărei etape, pe baza 

Proceselor Verbale de Recepţie Cantitativă şi a Proceselor Verbale de Recepţie Calitativă fără obiecţii, 

semnate de Autoritatea Contractantă și de Elaborator. Eșalonarea plăților pentru actualizarea Planului 

Urbanistic General al comunei Cornu este prezentat în tabelul de mai jos: 

Etapa Conținutul etapei Procent 
Etapa 1 Forma sintetizată şi diagnoza Planului Urbanistic General aflat în vigoare, studiile de 

fundamentare, sinteza studiilor de fundamentare, diagnosticul general şi cel 
prospectiv, conceptul de dezvoltare a localității şi viabilitatea financiară 
 

20% 

Etapa 2 Forma preliminară a Planului Urbanistic General al comunei Cornu 30% 
Etapa 3 Obţinerea avizelor şi a acordurilor necesare Planului Urbanistic General al comunei 

Cornu, în baza documentaţiilor specifice şi a legislaţiei în vigoare 
10% 

Etapa 4 Forma finală a Planului Urbanistic General al comunei Cornu 40% 

  

15.Garanţii 

Garanţia de bună execuţie este de 10% din preţul contractului, fără TVA, şi se constituie de către Ofertant, 

pentru a asigura Autoritatea Contractantă de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi pentru perioada convenită 

a contractului intitulat „ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI  A REGULAMENTULUI LOCAL DE 

URBANISM AL COMUNEI CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”. Garanţia de buna execuţie se constituie în termen 

de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. 

Garanţia de bună execuţie se va constitui astfel: 

1. Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o societate de credit din România 

sau din al stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, ea devenind Anexă la contractul intitulat 

„Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Cornu”. 

Sau: 



 

2. Se va constitui prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturile parţiale, în situaţia în care 

părţile convin asupra acestei modalităţi de constituire a garanţiei. În acest caz, Contractantul are obligaţia 

de a deschide contul la dispoziţia Autorităţii Contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul 

organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se va depune de către Contractant 

în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului, fără TVA. Pe 

parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, Autoritatea Contractantă urmează să alimenteze 

contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Contractantului Până la 

concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contract şi va înştiinţa Contractantul despre 

vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui; 

3. Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie oricând pe 

parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciul creat, în situaţia în care Contractantul nu îşi 

îndeplineşte, din culpa sa, obligaţiile asumate prin contractul intitulat „ACTUALIZAREA PLANULUI 

URBANISTIC GENERAL SI  A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI CORNU, JUDEŢUL 

PRAHOVA”. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Autoritatea Contractantă are 

obligaţia de a notifica pretenţia sa, atât Contractantului cât şi Emitentul instrumentului de garantare, 

precizând obligaţiile care nu sunt respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării 

garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză, 

raportat la restul rămas de executat. Neîndeplinirea obligaţiilor în termen de 15 zile de la primirea 

comunicării, îndreptăţeşte Autoritatea Contractantă să emită pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie. în 

situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi 

garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 

Autoritatea Contractantă va restitui garanţia de bună execuţie la solicitarea scrisă a Ofertantului, în termen 

de cel mult 14 zile de la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor conform Procesului Verbal de Recepţie Finală a 

proiectului, fără obiecţiuni, dacă până la acea dată nu s-a ridicat pretenţii asupra ei. 

 

Modul de prezentare a ofertei: 

Oferta se va transmite pe e-mail la adresa achizitiipublicecornu@ph.e-adm.ro, poștă sau la registratura 

Primăriei comunei Cornu din b-dul Eroilor, nr.750, comuna Cornu, județ Prahova, cod poștal 107175, astfel 

încât să fie primită și înregistrată până la data de 10.11.2021 

Denumire factor evaluare Descriere  Pondere 

Prețul ofertei Componenta financiară 60% 

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul 

maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = 

(Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat. 

Experienta expertilor-cheie Componenta tehnică 40% 

Algoritm de calcul: Punctajul aferent experientei expertilor-cheie se va acorda pentru fiecare in parte, 

astfel: 

a) pentru experienta constand in implicarea intre 1 si 2 proiecte similare cu cele care fac obiectul 

contractului a persoanei propuse se acorda 2 puncte din punctajul maxim alocat expertului respectiv; 



 

b) pentru experienta constand in implicarea intre 3 si 4 proiecte similare cu cele care fac obiectul 

contractului a persoanei propuse se acorda 5 puncte din punctajul maxim alocat expertului respectiv; 

c) pentru experienta constand in implicarea in peste 4 proiecte similare cu cele care fac obiectul 

contractului a persoanei propuse se acorda punctajul maxim alocat expertului respectiv. 

Punctaje maxime experti: 

Expert 1: Coordonator de proiect – maxim 10 puncte 

Expert 2: Specialist cu certificare edilitara - simbol RUR ,,G1” – maxim 10 puncte 

Expert 3: Arhitect sau specialist urbanist – maxim 10 puncte 

Expert 4: Topograf – maxim 10 puncte 

Valoarea finala a punctajului aferent criteriului 2 de evaluare este data de suma punctajelor obtinute de 

cei 4 experti: Pex = Pex1 + Pex 2 + Pex3+Pex4. 

 

Situatia personala a candidatului sau ofertantului: 

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59, 

60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

Modalitatea de indeplinire:  

-completare declarații de către operatorii economici/ subcontractantii/ tertii sustinatori participanti la 

achiziție cu informatiile aferente situatiei lor ca prima dovada in situatiile de excludere.  

-depunere documente justificative. Acestea pot fi: 

Certificatul de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele 

asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat ANAF, în original, copie legalizata sau copii 

certificate conform cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la data prezentarii; 

Certificatul privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de autoritatile locale, în original, copie 

legalizata sau copii certificate conform cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente 

la data prezentarii; 

Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de 

supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau 

de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din Certificatul Constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 

Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de 

derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile 

publice. 

Alte documente edificatoare, dupa caz. 

 

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: 

Operatorii economici trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, 

din care să reiasă că acestia sunt legal constituiti, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a 

constituirii, precum și faptul că au capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul 

contractului. 

Modalitatea de indeplinire: prezentare document justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertanții 



 

străini documente echivalente emise în țara de rezidență. Obiectul contractului trebuie sa aiba 

corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator. 

Informatiile cuprinse in respectivul document trebuie sa fie reale/valabile la data prezentarii documentului. 

 

Modul de prezentare al propunerii tehnice: 

1. Metodologia pentru prestarea serviciilor. 

Descrierea va include etapele de prestare a serviciilor in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, care 

se vor corela cu graficul de prestare a serviciilor. Se vor prezenta inclusiv etapele de elaborare a proiectului 

si formatul de prezentare si predare a documentatiei. 

Precizari: 

a) In cazul în care ofertantul este o asociere, va fi prezentată abordarea pentru organizarea activităţii în 

cadrul asocierii care să demonstreze responsabilităţile obligatorii ale persoanelor şi organizaţiilor în cadrul 

asocierii, astfel cum acestea sunt solicitate în caietul de sarcini. 

b) In cazul în care ofertantul utilizează subcontractanţi, se va depune şi abordarea pentru organizarea 

managementului subcontractanţilor, ţinând cont de cerinţele minime solicitate în caietul de sarcini. 

2. Graficul de prestare a serviciilor 

Ofertantul va prezenta un grafic de prestare a serviciilor amanuntit, din care sa rezulte modul in care vor fi 

indeplinite serviciile in termenul ofertat si termenele pentru fiecare etapa. Graficul de prestare va fi corelat 

cu resursele proprii si cu termenul de prestare/predare documentatii ofertat. 

3. Resurse (personal si instalații/echipamente). 

Pentru indeplinirea cerintei se vor prezenta cel putin urmatoarele: 

3.1. O organigramă cuprinzătoare care să identifice în mod clar tot personalul şi echipamentele pe care 

acesta intenţionează să le utilizeze la prestarea serviciilor. 

3.2. Descrierea rolurilor şi responsabilităţilor personalului şi liniile de comunicare dintre membrii echipei. 

3.3. Modalitatea de asigurare a accesului la specialiştii necesari şi obligatorii în vederea prestarii serviciilor. 

4. Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de 

munca pe toata perioda indeplinirii contractului (conform art.51 din Legea 98/2016) – completare Formular 

nr.7 din sectiunea II – Modele de formulare. 

 

Modul de prezentare al propunerii financiare: 

Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare vor fi semnate olograf, iar continutul acestora 

va fi vizibil comisiei de evaluare.  

Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in lei, valorile fiind exprimate cu maxim doua zecimale. 

Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate in cadrul ofertei sunt: 

a) Formularul de oferta - completare formular nr.8 din Sectiunea_Modele de formulare. 

b) Anexa 1 la formularul de oferta - completare formular nr.8A din Sectiunea _Modele de formulare. 

c) Anexa 2 la formularul de oferta - completare formular nr.8B din Sectiunea _Modele de formulare. 
 
Consultant, Daniela HĂRLĂUANU 

 
 



 

 
Anexa 1 cu Lista acordurilor şi a avizelor necesare pentru Planul Urbanistic General al comunei Cornu 

 

 
 

Consultant, Daniela HĂRLĂUANU 
 

 
 

Instituţia: 
1. Ministerul Apărării Naţionale - Statul Major al Apărării Unitatea Militară 02515 
2. Administraţia Naţională Apele Române  
3. Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Prahova 
4. Ministerul Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă - Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă Prahova 
5. Serviciul de Protecţie şi Pază 
6. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale  
7. Consiliul Judeţean Prahova 
8. FDEE Electrica Muntenia Nord 
9. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - OCPI Prahova 
10.         Serviciul Român de Informaţii 
11. Distrigaz Sud Rețele 
12. Serviciul de Informaţii Externe 
13. Ministerul Turismului 
14. Ministerul Transporturilor 
15. Ministerul Sănătăţii 
16. Ministerul Apărării Naţionale 
17. Ministerul Afacerilor Interne 
18. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - DRDP Prahova 
19. Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare 
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