
                                  ROMÂNIA
JUDETUL  BRAILA

 COMUNA BORDEI VERDE
 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.38
 din 31.05.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectului „ Achizitie
utilaj pentru Serviciului de Situatii de Urgenta  in comuna Bordei Verde, judetul

Braila”

 Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara
in data de 31.05.2018;

Tinand cont de:

a) art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată;
b) art. 8 si 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) si  art.  1166 si  următoarele din Legea nr.  287/2009 privind

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
d) art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art.  36  alin.  (2)  lit.  b)  si  d)  din  Legea  administratiei  publice  locale  nr.

215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
f) Legea  nr.  273/2006  privind  finantele  publice  locale,  cu  modificările  si

completările ulterioare;

In temeiul :

Prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare

Luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Bordei Verde, în
calitatea sa de initiator.  

b) raportul comisiei de specialitate al Consiliului Local Bordei Verde,



Hotaraste:

          Art1  .   Se aproba indicatorii tehnico – economici pentru Proiectul Achizitie utilaj
pentru Serviciului de Situatii de Urgenta  in comuna Bordei Verde, judetul Braila,
dupa cum urmeaza:

I. Indicatori economici

Valoarea totala inclusiv TVA: 358.004,30 lei

Valoarea totala fara TVA: 300.843,95 lei

Investitia de baza inclusiv TVA: 340.957,26 lei

Investitia de baza fara TVA: 286.518,71 lei

II. Indicatori tehnici

Detalii tehnice tractor
 Motor 92, 5 CP
 Transmisie ambreiaj dublu independent
 Cutie de viteze mecanica
 Priza de putere 
 Cabina inchisa

Detalii tehnice remorca
 Basculare pe trei parti cu cilindru hidraulic
 Doua moduri de deschidere a partilor laterale
 Platforma si partile laterale din otel
 Greutate utila 4650 kg
 Dotata cu scara si prelata

Detalii tehnice cisterna vidanja
 Sistem de transmisie cu ax cardanic
 Furtun de aspiratie si de vacuum
 Capacitate 3250 l
 Pompa 3000 l /min

Detalii tehnice tocator resturi vegetale
 Sistem de prindere in trei puncte
 Putere 60-90CP
 Adancime de lucru 3-8CM



Detalii tehnice cositoare
 Latime de lucru 2,05 m
 Numar discuri  - 5 buc
 Putere 40 CP

III. Durata de realizare: 12 luni

           Art2. Primarul va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;
           Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata in termenul legal,Institutiei Prefectului
judetul  Braila,cat  si  celor interesati  de secretarul  comunei  si  va fi  facuta public prin
afisare la sediul institutiei.

          Presedinte de sedintă ,                                             Contrasemnează,

                Bicoiu Dan                                                          Secretarul comunei

                                                                                                   Viorel Zodila



Fundamentare utilaj

 

Proiectul: 

„Achizitie utilaj pentru Serviciul de

Situatii de Urgenta, comuna Bordei

Verde, judetul Brăila”

-2018-

Sprijin financiar nerambursabil prin  Programul  Naţional pentru  Dezvoltare  Rurală finanţat de  Uniunea

Europeană şi Guvernul României prin Axa LEADER, in cadrul Grupului de Actiune Locala Campia Brailei, Masura

M6/6B -  „Dezvoltarea infrastructurii locale”

1. Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi oportunităţii 
investitiei



Beneficiarul îşi propune realizarea proiectului " Achizitie utilaj pentru Serviciul de Situatii de

Urgenta, comuna Bordei  Verde,  judetul Braila  " amplasat  in comuna Bordei Verde, judeţul

Brăila, cu sprijin financiar nerambursabil prin solicitarea în cadrul Programului  Naţional pentru

Dezvoltare  Rurală finanţat de  Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Axa LEADER, in

cadrul Grupului de Actiune Campia Brailei, Masura M6/6B -  „Dezvoltarea infrastructurii locale”.

Proiectul  propus  este  in  concordanta  atat  cu  Obiectivul  de  dezvoltare  rurală  al  Reg  UE

1315/2013:  ”Obtinerea  unei  dezvoltari  teritoriale  echilibrate  a  economiilor  si  comunitatilor

rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca” cat si cu  Obiectivele specifice ale

măsurii si anume: - Imbunatatirea serviciilor publice locale prin dotarea acestora cu utilaje si

echipamente necesare, identificate in cadrul SDL –ului elaborat de GAL Campia Brailei.

Proiectul va contribui odata cu implementarea acestuia, la imbunatatirea serviciilor existente la

nivelul primariei si anume Serviciul pentru Situatii de urgenta a comunei Bordei Verde  

Tema prezentei  fundamentari  o  constituie  achiziţionarea  unui  tractor  cu  remorca,  cisterna

vidanja, tocator de resturi vegetale si cositoare pentru dotarea Serviciului Public pentru Situaţii

de Urgenta al comunei Bordei Verde.

Obiectivul general: Prin prezentul proiect se urmaraste cresterea eficientei serviciilor locale,

prin  achiziţionarea  de utilaje  pentru  dotarea serviciului  la  nivelul  comunei  Bordei  Verde in

vederea executarii unor lucrari de prevenire si de interventie in cazul situatiilor de urgenta. 

Obiective specifice:

Achiziţionarea  unui unui tractor cu remorca, cisterna vidanja, tocator de resturi vegetale si

cositoare  necesare  pentru  dotarea  Compartimentului  Public  pentru  Situaţii  de  Urgenta  al

comunei Bordei Verde.

Necesitatea investiţiei:

Ansamblul propus in cadrul proiectului este necesar pentru liucari de interventie in cazul unor

evenimente  naturale  precum  si  pentru  executarea  unor  lucrari  de  intretinere  la  nivelul

comunei.



Investitia urmareste  cresterea capacitatii  comunei  Bordei  Verde de a interveni atunci  cand

factorii  externi  (vant,  precipitatii,  calamitati  naturale)  afecteaza  suprafata  localitatii  si  este

esenţiala  pentru asigurarea unui  nivel  de  trai  decent,  pentru creşterea  gradului  de confort

material si psihologic aducând beneficii economice, sociale si de mediu considerabile.

Beneficiarul  direct de pe  urma proiectului  este  comuna Bordei  Verde prin  Serviciul  Public

pentru Situaţii de Urgenta 

Beneficiari indirecti de rezultatele proiectului vor beneficia pe termen lung locuitorii comunei

Bordei  Verde,  agentii  economici ce isi  desfasoara activitatea pe raza comunei iar in caz de

necesitate si satele învecinate. 

Achiziţionarea tractorului si a accesoriilor proppuse reprezinta o operaţiune relevanta fata de

obiectivul  specific  al  programului  de  finanţare,  deoarece  isi  propune  întărirea  capacităţii

autorităţii  publice locale din comuna Bordei Verde, de a gestiona eficient serviciile publice din

subordinea sa prin continuarea procesului de modernizare.

In urma analizei situaţiei existente la nivelul comunei Bordei Verde si a fenomenelor care au

avut  loc  in  trecut,  s-au  stabilit  următoarele  obiective  ce  urmează  a  fi  atinse  in  urma

achiziţionării utilajelor:

Evacuarea apelor din inundaţii si băltiri pe drumurile din interiorul comunei
Refacerea obiectivelor afectate;
Intretinerea suprafetelor limitrofe cailor de comunicatii;
Creşterea vitezei de reacţie a autorităţilor in cazul zonelor calamitate sau incendiate si
inundate;
Eficientizarea activitatii de deszapezire;
Mentinerea curateniei la nivelul comunei;
Interventii eficiente in cazul situatiilor de urgenta.

Una  din  principalele  atributii  ale  administratiei  publice  locale   este  aceea  de  a  asigura

cetăţenilor  din  comuna,  bunurile  materiale  individuale  si  colective  ale  acestora,  valorile  de

patrimoniu si factorii de mediu, siguranţa si protecţia împotriva efectelor dezastrelor naturale si

tehnologice.  

In concluzie proiectul contribuie la cresterea capacitatii serviciilor publice de interes local –

Serviciul Public Voluntar de Situatii de Urgenta Bordei Verde.

Oportunitatea investiţiei propuse



Misiunea  principala  este  aceea  de  a  asigura  cetăţenilor  din  comuna,  bunurile  materiale

individuale si  colective ale acestora, valorile de patrimoniu si  factorii  de mediu, siguranţa si

protecţia împotriva efectelor dezastrelor naturale si tehnologice.

 Oportunitatea realizării prezentului obiectiv de investiţie se fundamentează prin posibilitatea

obtinerii  unei  finantari  nerambursabile  de  100%  din  cheltuielile  eligibile  ale  proiectului,

accesand  măsura  M6/6B –  Dezvoltarea  infrastructurii  locale,  in  cadrul  Grupului  de  Actiune

Locala Campia Brailei.

In urma lansarii apelului de selectie pentru administratii publice locale comuna Bordei Verde

este eligibila pentru depunerea unui proiect care are ca scop achizitionarea utilajelor pentru

dotarea serviciilor publice locale existente la nivelul comunei.

Investitia propusa prin proiect este in corelare cu Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei

Bordei Verde si implicit cu Strategia de Dezvoltare GAL Campia Brailei.

2. Detalii tehnice

Bunurile care fac obiectul achiziţiei vor fi folosite, sub atenta îndrumare a primăriei comunei

Bordei Verde, in scopul asigurării  siguranţei si protecţiei cetăţenilor si a bunurilor materiale,

individuale si colective ale acestora. 

Detalii tehnice tractor

 Motor 92, 5 CP
 Transmisie ambreiaj dublu independent
 Cutie de viteze mecanica
 Priza de putere 
 Cabina inchisa

Detalii tehnice remorca

 Basculare pe trei parti cu cilindru hidraulic
 Doua moduri de deschidere a partilor laterale
 Platforma si partile laterale din otel
 Greutate utila 4650 kg
 Dotata cu scara si prelata

Detalii tehnice cisterna vidanja

 Sistem de transmisie cu ax cardanic
 Furtun de aspiratie si de vacuum
 Capacitate 3250 l
 Pompa 3000 l /min



Detalii tehnice tocator resturi vegetale

 Sistem de prindere in trei puncte
 Putere 60-90CP
 Adancime de lucru 3-8CM

Detalii tehnice cositoare

 Latime de lucru 2,05 m
 Numar discuri  - 5 buc
 Putere 40 CP

3.Detalii economice

Total proiect fara TVA -  300.843,95 lei

Total proiect cu TVA – 358.004,30 lei

Utilaj fara TVA – 286.518,71 lei

Utilaj cu TVA – 340.957,26 lei

Curs Banca Central Europeana din data de 28.05.2018 – 1 euro = 4,636 lei


	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.38

