
 
 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind modificarea HCL nr 47/09.11.2018 privind aprobarea  
documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul:  

,,ACHIZITIE  UTILAJ INTRETINERE  PARC   IN  COMUNA  BUCSANI, JUDETUL DAMBOVITA’’  
 

Consiliul Local Buc șani, jude țul Dâmbovi ța,întrunit în ședin ța extraordinara  din data de 15 
noiembrie 2019, având în vedere : 

 
- proiectul de hotarare al primarului .comunei,  în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 

10522/11.11.2019; 
-  raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 

10525/11.11.2019; 
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
- analizând oportunităţile de finanţare nerambursabilă prin FEADR (Fondul Agricol pentru 

Dezvoltarea Rurală) – Axa Leader, Măsura M6/DI6B - Investiţii în infrastructura de bază şi 
îmbunătăţirea accesului la servicii pentru populaţie, din cadrul GAL „Ialomița de Jos ”; 

- prevederile Ghidul solicitantului pentru Măsura M6/DI6B – „Investiţii în infrastructura de bază şi 
îmbunătăţirea accesului la servicii pentru populaţie” din cadrul GAL „Ialomița de  Jos  
 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea Structurii devizului general şi a 
Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

- având in vedere bugetul indicativ final, aprobat prin Contractul de finantare 
nr.C1920074X215031604580/25.01.2019  incheiat de Comuna Bucsani cu AFIR; 

- avizul favorabil nr. 10702/15.11.2019  al  comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,b”, pct. ,,d”  din OUG  nr 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

        În temeiul art. 196 alin. (1) lit. ,,a’’ din OUG 57/2019 privind Codul administrativ: 

HOTARASTE : 
 

Art.1. – Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului                              
,,ACHIZITIE  UTILAJ INTRETINERE  PARC   IN  COMUNA  BUCSANI, JUDETUL DAMBOVITA’’ ”, 
ca urmare a avizarii proiectului tehnic de catre CRFIR, astfel cum sunt menționați în Anexa nr.1 la prezenta 
hotarare. 

Art.2.  – Prezenta hotarâre modifică HCL nr.47/09.11.2018 si HCL nr.36/13.08.2018 privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul: „Achiziție utilaj întreținere parc în comuna Bucșani, județul 
Dâmbovita”. 

Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga  primarul comunei Bucșani, dl. Nită 
Constantin, iar cu comunicarea secretarul localitatii. 
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        Anexa nr.1 la HCL nr.43 / 15.11.2019 
 
 
 

Indicatorii tehnico-economici  
prev ăzuți în Memoriul Justificativ aferent proiectului 

„ Achizi ție utilaj între ținere parc în comuna Buc șani, jude țul Dâmbovita” 
 

Data revizuire: 12.11.2018 
 

1. Valoarea total ă a investi ţiei (INV) : 257.564 lei (inclusiv TVA) / / 55.470 eur 
(inclusiv TVA) 

- valoare TVA:  41.123 lei 
 
la un curs BCE – 1 eur = 4.6433 lei din 07.08.2018  
 
Valoare eligibilă a proiectului:       161.345 lei / 34.748 eur,   
Valoare neeligibilă a proiectului:     96.218 lei / 20.722 eur, din care  
 TVA:   41.123 lei/ 8.856 eur 
 

2. Durata de realizare: 6 luni de la data semn ării contractului de finantare 
Durata totală de realizare a investitiei este estimată la 6 luni, defalcată astfel:  

a. Achizitii publice furnizare utilaj – 4 luni 
b. Implementare proiect = 2 luni  

 
3. Capacit ăţi tehnice minime:  
 

� Încărcător autopropulsat  - 1 buc. 
Specificații tehnice: 

- Motor – 40 CP 
- Combustibil – diesel 
- Transmisie – hidrostatica 
- Viteza maxima – 23 km/h 
- Inaltime ridicare – 2,98 m 
- Sarcina maxima – 1600 kg 
- Sarcina utila – 1280 kg 
- Dotari standard: tractiune 4x4, DBS – sistem blocaj dinamic, divizor cuplu, 

brat telescopic cu autonivelare, multiconector hidraulic, 2 lumini de lucru 
frontale, scaun ergonomic, etc. 
 

� Accesorii – 5 buc 
1. Cupă uz general  – latime – min 180 cm, volum – min 340 l, adancime – min 

63 cm, dinti – min.11 
2. Set contragreutati spate  – min 180 kg 
3. Tocatoare frontala pentru resturi vegetale  – latime de lucru – min 150 cm, 

inaltime de taiere – 2 – 10 cm, nr. lame de taiere – min 42 buc. 
4. Perie rotativ ă – unghi actionat hidraulic, latime de lucru – min 160 cm, 

diametru perie – min 60 cm, material perie – nailon 
5. Perie cu colector, bazine de umidificare și perie laterala – latime de lucru 

– min 155 cm, diametrul periei de maturat – 500 mm, bazin pentru 
umidificare – capacitate - min 130 l, cutie pentru colectare, brat lateral pentru 
curatat 
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