ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr.33 din 09.05.2018
Privind implementarea proiectului ”Achiziția unui Buldoexcavator pentru dotarea
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Dochia ,județul Neamț”
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință extraordinară
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) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) 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.
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat cu nr. 2609/09.05.2018, 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. 2620./09.05.2018, prin care se motivează, în drept și în fapt,
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor
publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.33./2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate
și a principalilor indicatori tehnico economici pentru”Achiziția unui Buldoexcavator pentru
dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Dochia ,județul Neamț”
Consiliul Local al comunei Dochia.

H OTĂRĂŞTE :
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului ”Achiziția unui Buldoexcavator pentru
dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Dochia ,județul Neamț”,
denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului 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. 3. - 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. 4. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa caz,
precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla
sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
comunei Dochia.

INIŢIATOR
Primar,
Păduraru Constantin
Avizat,
Secretar, Pascaru Vasile
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Nr. 2609 din 09.05.2018

Referat de aprobare

privind implementarea proiectului ”Achiziția unui
Buldoexcavator pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din
comuna Dochia ,județul Neamț”
la proiectul de hotărâre

În baza Hotărârii de Guvern Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice : Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică;
art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Prin prezentul proiect se doreşte dotarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al
Primăriei Comunei Dochia cu un buldoexcavator modern, de mărime medie, prevăzut cu lama de
zapada. Achiziţionarea utilajului cu ajutorul căruia se vor realiza atât servicii specifice de
gospodărire comunală cât și intervenții în cazul apariţiei situatiilor de urgență, va fi benefică
pentru localitate atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere social. În acest fel
implementarea proiectului va contribui la scăderea costurilor primăriei pentru activitatea de
întreținere și dezăpezire a drumurilor și la fel de important este faptul că în caz de necesitate se
va putea interveni imediat, în timp util, cu propriul utilaj.
Investiția propusă prin proiect este oportună din urmatoarele considerente:
-posibilitatea obţinerii unei finanțări nerambursabile prin Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR),
Axa LEADER, Măsura M1/6B Dezvoltarea Durabila a Teritorului, lansată de Asoc. GAL
Drumurile Bistriței.

Primar, Păduraru Constantin

Anexă la Hotărârea Consiliului local nr. / 10 .05.2018 Privind implementarea proiectului
”Achiziția unui Buldoexcavator pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență din comuna Dochia ,județul Neamț”

Denumire indicator

Valoare indicator

Buldoexcavator achizitionat

1

Numar persoane care vor beneficia de serviciile desfasurate in
contextul activitatilor prestate utilizand bunul achizitionat

2.187

1. Achizitia unui buldoexcavator cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:
Dotari standard
- motor diesel de putere de minim 70 CP,
- transmisie tractiune 4X2 cu posibilitatea de cuplare 4x4
- Cabina avizata ROPS/FOPS, ermetizata, izolata fonic, protejata impotriva vibratiilor,
comenzi amplasate ergonomic, vizibilitate maxima in toate directiile, sistem de ventilatie si
incalzire; aparatura de afisare a parametrilor (temperatura agent racire, temperatura ulei
hidraulic, indicator nivel ulei, indicator combustibil, contor orar, etc.);
- Echipament incarcator - capacitate cupa incarcare - minim 1 mc.
- Echipament excavare
- latime cupa excavare - min. 600 mm
- adancimea maxima de excavare – minim 4.000 mm
Dotari suplimentare
- dotare cu lama pentru zapada cu latime de min 2500 mm
1. Scenariu 1
Fundamentarea costurilor buldoexcavator
Avand in vedere ca valoarea utilajului este peste 15.000 euro, pentru fundamentarea
costului s-au solicitat 3 oferte de pret de la diversi furnizori de utilaje.

Conform tabelului urmator, sunt prezentate centralizat ofertele primite, corelativ cu
caracteristicile tehnice minimale ai utilajului propus:

Caracteristici

tehnice Caracteristici tehnice Caracteristici tehnice Caracteristici tehnice

minimale propuse

Oferta 1

Oferta 2

Oferta 3

Dotari standard

Dotari standard

Dotari standard

Dotari standard

Motor diesel de putere Motor Diesel de putere Motor Diesel de putere Motor Diesel de putere
de minim 70 CP

74 CP

94 CP

Transmisie tractiune 4X2 Transmisie integral 4x4 Transmisie
cu

posibilitatea

de

cuplare 4x4
Cabina

avizata da

ROPS/FOPS,
ermetizata, izolata fonic,
protejata

impotriva

vibratiilor,

comenzi

amplasate

ergonomic,

vizibilitate

maxima

in

toate directiile, sistem de
ventilatie

si

incalzire;

aparatura de afisare a
parametrilor
(temperatura

agent

racire, temperatura ulei

94 CP
tractiune Transmisie

tractiune

4X2 cu posibilitatea de 4X2 cu posibilitatea de
cuplare 4x4

cuplare 4x4

da

da

hidraulic, indicator nivel
ulei,

indicator

combustibil, contor orar,
etc.);
Echipament incarcator
Capacitate

Capacitate

cupa Capacitate

cupa incarcare – 1 mc

cupa Capacitate

incarcare - 1,0 mc.

cupa

incarcare - 1,2 mc

incarcare - minim 1 mc.
Echipament excavator

Latime

cupa

de Latime cupa excavare Latime cupa excavare

Latime cupa excavare - excavare – 600 mm
min. 600 mm

- 600 mm

- 600 mm

Adancimea maxima de Adancimea maxima de Adancimea maxima de

Adancimea maxima de excavare – 6300 m

excavare – 4.000 mm

excavare – 6.110 mm

Dotari suplimentare

Dotari suplimentare

excavare – minim 4.000
mm
Dotari suplimentare

Dotari suplimentare

Dotare cu lama pentru Lama

zapada Lama

zapada Lama

zapada

zapada cu latime de min actionata hidraulic – actionata hidraulic - actionata hidraulic –
2500 mm

latime 2700 mm

latime de 2700 mm

latime 2700 mm

Valoare standard

54.900 euro

48.700 euro

59.800 euro

3.500 euro

5.380 euro

52.200 euro

65.180 euro

Valoare

dotari 2.500 euro

suplimentare
Valoare totala utilaj

57.400 euro

Din analiza ofertelor primite pentru estimarea costurilor investitiei, s-au selectat
urmatoarele:
- Pretul oferit de ofertant nr. 2 din urmatoarele considerente: caracteristicile tehnice se
incadreaza in caracteristicile minime solicitate, pretul utilajului este cel mai mic din cele
3 oferte analizate

Pentru serviciile de consultanta, estimarea costurilor s-a realizat astfel:
- pentru serviciile de consultanta aferente intocmirii dosarului cererii de finantare s-a preluat
valoarea contractului de prestari servicii atribuit prin incredintare directa de catre
beneficiarul investitiei – Comuna Dochia, conform Listei achizitiilor publice anexate la
dosarul cererii de finantare
Valoare servicii consultanta pentru intocmirea dosarului cererii de finantare – 1.997,30 euro
- pentru serviciile de consultanta aferente implementarii proiectului, estimarea costului
serviciilor s-a facut pe baza ofertei de servicii consultanta atasata, avand in vedere ca
valoarea estimata a serviciilor este sub valoarea de 15.000 euro.
Servicii consultanta pentru implementarea proiectului: 4.000 euro
Total cost estimativ investitie: 58.197,29 euro (fara TVA)
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MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA
DIN DATA DE 10 mai 2018
Din totalul de 11 consilieri în funcţie, au fost prezenţi 10 consilieri, şedinţa fiind legal
constituită. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a principalilor indicatori
tehnico economici pentru „ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTU SITUATII DE URGENTA DIN COMUNA DOCHIA,
JUDETUL NEAMT „( (10 voturi pentru din 10 consilieri prezenti);
2.
Hotărâre
privind
implementarea
proiectului
„ACHIZITIA
UNUI
BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTU
SITUATII DE URGENTA DIN COMUNA DOCHIA, JUDETUL NEAMT” (10 voturi
pentru din 10 consilieri prezenti);;
În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta va fi afişată la sediul
Primăriei comunei Dochia şi publicată pe site-ul propriu.

Secretar comuna Dochia,
Pascaru Vasile

