ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
PRIMAR
Nr. 39 /27.10.2022

PROIECT DE HOTARARE
privind implementarea proiectului “Achiziții utilaje în comuna Ciocani, județul Vaslui “
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată
prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se menționează următoarele avize,
prevăzute de lege:
Ghidul Solicitantului pentru Măsura 3.3. Dezvoltare locală în mediul rural – Strategia de
Dezvoltare Locală a Asociației Valea Tutovei și Zeletinului, PNDR 2014-2020;

În temeiul prevederilor art. 129 alin 1, alin 4 lit. f , alin 7 lit. k, lit. p și art. 139 alin 1, art. 196 alin 1
lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Ciocani, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu
nr. 7478./27.10.2022 2022, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivității;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.
7479 / 27.10.2022 2022, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
c) avizul favorabil comisiei de specialitate a Consiliului Local Ciocani,
Consiliul Local al COMUNEI CIOCANI, JUDEȚUL VASLUI adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Achiziții utilaje în comuna Ciocani, județul Vaslui”.
Art. 2. – Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției ”Achiziții utilaje în
comuna Ciocani, județul Vaslui”.
Investiția este necesară și oportună deoarece:
 La nivelul Comunei Ciocani se va asigura funcționarea optimă și eficientă a Serviciului pentru
Situații de Urgență prin achiziția de utilaje (tractor cu încărcător, sărăriță, freză de zăpadă).
 Scopul achiziției este reprezentat de obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și
comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
 Va contribui la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin îmbunătățirea condițiilor
de viață.
 Crearea si dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populația rurală prin achiziția de utilaje
(tractor cu încărcător, sărăriță, freză de zăpadă) utilizate pentru întreținerea drumurilor, curățarea
spațiilor verzi, șanțurilor.
Investiția aduce un potențial economic, deoarece prin lucrările care se pot realiza, se asigură o
îmbunătățire a calității vieții și a condițiilor de trai, reducerea gradului de sărăcie, creșterea numărului de
locuitori din teritoriul GAL Valea Tutovei și Zeletinului care va beneficia de servicii imbunătățite.

Investiția se poate folosi la:
 Activitatea de precolectare și transport deșeuri din comună;
 Activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcție a acestora pe
timp de polei sau îngheț;
 Activități de curățare a șanțurilor, rigole, acostamente;
 Activitatea de îngrijire/curățare parcuri, spații verzi, scuaruri;
 Activitatea de curățare a potmolului adus de viituri de pe drumurile comunale și sătești;
 Activitatea de împrăștiere a nisipului/materialului antiderapant pentru combaterea poleiului, a gheții
pe timpul iernii.
Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului (eligibile și neeligibile, inclusiv sumele necesare pentru
cofinanțarea acestuia) se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării
prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 4. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul
Proiectului.
Art. 5. - Numărul locuitorilor deserviți de proiect este de 1638.
Art. 6 - Se aprobă caracteristicile tehnice aferente investiției prevăzute în cadrul Anexei nr. 1 la prezenta
hotărâre.
Art. 7. - Agenții economici și instituțiile de interes public deserviți/deservite direct de investiție sunt
prevăzuți/prevăzute in cadrul Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 8. – Se desemnează reprezentantul legal al Comunei Ciocani pentru relația cu AFIR și GAL Valea
Tutovei și Zeletinului în derularea proiectului, domnul Călin Gheorghe – primarul comunei Ciocani.
Art. 9. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Ciocani, județul
Vaslui.
Art. 10. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Ciocani, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Ciocani și prefectului județului Vaslui și se aduce la cunoștință publică prin
afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariaciocani.ro.
27.10.2022
Inițiator,
Primar, Călin Gheorghe

Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Abaza Iosefina
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ANEXA NR. 1 LA HCL NR. ......... / ...........2022
proiect

1. Numărul de locuitori deserviți direct de proiect: 1638 locuitori conform Recensământului Populației
din anul 2022.
2. Parametrii tehnico – economici ai investiției:
Necesitatea achiziționării utilajelor este reprezentată de îmbunătățirea condițiilor de viață a populației.
Acestea se vor utiliza la întreținerea drumurilor, curățarea spațiilor verzi, șanțurilor.
Activitățile propuse a fi realizare cu utilajele achiziționate, vor duce la:
 Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației și reducerea sărăciei;
 Susținerea dezvoltării economico – sociale a localității;
 Creșterea numărului de sate renovate;
 Creșterea numărului de obiective de patrimoniu din spațiul rural sprijinite;
 Promovarea calității și eficienței serviciului pentru situații de urgență;
 Protecția și conservarea mediului înconjurător;
 Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului care beneficiază de
servicii îmbunătățite.
Activitățile propuse a fi realizare cu utilajele achiziționate, constau în:
 Activitatea de precolectare și transport deșeuri din comună;
 Activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcție a acestora pe
timp de polei sau îngheț;
 Activități de curățare a șanțurilor, rigole, acostamente;
 Activitatea de îngrijire/curățare parcuri, spații verzi, scuaruri;
 Activitatea de curățare a potmolului adus de viituri de pe drumurile comunale și sătești;
 Activitatea de împrăștiere a nisipului/materialului antiderapant pentru combaterea poleiului, a gheții
pe timpul iernii.
2.1.
Caracteristici tehnice și parametri specifici:
TRACTOR CU ÎNCĂRCĂTOR
 Alimentare: diesel;
 Putere (CP): minim 40 CP;
 Număr cilindri: minim 3;
 Norma de poluare: Stage V;
 Capacitate rezervor combustibil: minim 48 litri;
 Sistem de frânare hidraulic;
 Număr viteze: minim 16 față x 16 spate;
 Lungime utilaj: minim 3055 mm;
 Lățime utilaj: minim 1596 mm;
 Înălțime totală: minim 2360 mm;
 Greutate utilaj: minim minim 1848 kg;
 Tracțiune 4 x 4.
Dotări standard: încărcător, aer condiționat, sistem de incălzire cabină, scaun ajustabil, lumini de lucru față –
spate, oglinzi retrovizoare, girofar, lumină de semnalizare, cârlig de remorcare, trusă de scule, ștergător
parbriz spate, parasolar, claxon, frână de staționare, priză de alimentare, volan reglabil, cauciuri.
Termen de garanție: minim 12 luni sau 2000 ore de funcționare.
Condiții de livrare: la sediul beneficiarului.
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 Capacitate încărcare de minim 380 litri;
 Putere necesară de minim 18 CP;
 Lățime împrăștiere minim 6m;
 Lățime utilaj minim 1850 mm;
 Greutate utilaj minim 320 kg;
 Montare pe tractor cu cărlig în 3 puncte.
Dotări: sită interioară, kit lumini, reglator dozaj, reglare debit pompă hidraulică independentă; agitator;
cilindru cu acționare hidraulică pentru autoîncărcare.
Termen de garanție: minim 12 luni sau 2000 ore de funcționare.
Condiții de livrare: la sediul beneficiarului.
FREZĂ DE ZĂPADĂ
 Rotor din oțel, anti-uzură;
 Sănii laterale pentru ajustarea înălțimii de lucru;
 Jgheab rotativ cu reglare hidraulică, echipat cu clapetă superioară reglabilă;
 Conector 14 pini;
 Placă de prindere;
 Lățime lucru minim 2,25 m;
 Greutate utilaj minim 450 kg;
 Număr burghie minim 1.
Termen de garanție: minim 12 luni sau 2000 ore de funcționare.
Condiții de livrare: la sediul beneficiarului.
2.2.
Parametri economici:
Valoarea totală a investiției: 274.756,13 lei (55.930,00 euro), inclusiv TVA.
Valoarea eligibilă nerambursabilă a investiției: 230.887,50 lei (47.000,00 euro).
1 euro = 4.9125 la cursul publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html
din 24.10.2022.
Asigurarea fondurilor necesare investiției se face din bugetul local (pentru cheltuielile neeligibile) și fonduri
nerambursabile 85 % contribuție europeană – FEADR respectiv 15% contribuția națională de la bugetul de
stat pentru regiunile de dezvoltare ale României. (pentru cheltuieli eligibile), în cazul acceptării proiectului
în cadrul Măsurii 3.3. - „Dezvoltare locală în mediul rural” componenta 3.3A de pe teritoriul GAL Valea
Tutovei și Zeletinului – Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Valea Tutovei și Zeletinului, PNDR
2014-2020.
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ANEXA 2 la HCL NR. ____/__________
proiect

LISTA OPERATORILOR ECONOMICI ȘI A OBIECTIVELOR
DE INTERES LOCAL DESERVIȚI DE PROIECT

NR.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CUI

Denumire

13006986
17202179
2729899
827530
13007019
16368344
28513936

PAROHIA CIOCANI
SC TEOVET CONSULT SRL
SC BONARLUX SRL CIOCANI
BANCA COOPERATISTĂ „PENEȘ CURCANU”
PAROHIA CRÂNG
PRIMĂRIA CIOCANI
ȘCOALA CIOCANI
ȘCOALA CRÂNGU-NOU
ȘCOALA CRÂNG
CAR A PENSIONARILOR „ELENA CUZA” BÂRLAD
SC FILICA COMPANY SRL
SC TOFAN OVIDIU SRL
NASTIMAC PROD SRL
LĂZĂRESCU DORIN I.I.
BUDENS MARKET SRL
SC PECMIR TRANS SRL
POST POLIȚIE CIOCANI

5760287
17065250
39758818
205240963190
36445700
39896403
17378800

Nr. de ordine în
RC
J37/1001/1992
F37/850/2004
F37/564/2018
F37/143/2006
F37/276/2016
J37/653/2018
J37/247/2005

