
 

ROMÂNIA 
Județul  Neamț  

Comuna TIBUCANI 
CONSILIUL LOCAL  

 

H O T Ă R Â R E 
Nr. 37 din 9 mai 2019 

privind implementarea proiectului  "ACHIZITIE UTV+DOTARILE 
AFERENTE, NECESARE ACTIVITATII SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU 

SITUATII DE URGENTA TIBUCANI" 

 

CONSILIUL LOCAL al comunei ŢIBUCANI, judeţul NEAMŢ, 

întrunit în şedinţa  de îndată din data de 9 mai 2019;      

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; 
                In temeiul  prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin (1) lit 

b) din Legea administratiei publice locale nr 215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare,  

HOTĂRĂȘTE 
 

Art.1. Se aprobă implementarea proiectului "ACHIZITIE UTV+DOTARILE 
AFERENTE, NECESARE ACTIVITATII SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII 

DE URGENTA TIBUCANI", denumit în continuare Proiectul.   

Art.2. Se aproba necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei 

"ACHIZITIE UTV+ DOTARILE AFERENTE, NECESARE ACTIVITATII SERVICIULUI 

VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA TIBUCANI" prin care se va 

achizitiona un UTV cu accesoriile aferente, pentru dotarea serviciului public de 

gospodarire comunala. 

Art.3   Valoarea totala a proiectului este de 143.064,55 Ron, din care 

suma de 22,842,24 Ron reprezentand TVA. Comuna Tibucani isi asuma 

valoarea costurilor care depasesc bugetul eligibil al proiectului, adica suma de  



26.806,12 Ron din care 22.842,24 Ron reprezentand TVA. 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.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. 
Autoritățile administrației publice locale se obligă să păstreze proiectul 
negenerator de venituri. 

Art.5. - Numărul locuitorilor deserviți de Proiect este de 3,886 persoane 

conform Rezultatelor finale ale recesamantului populatiei din 2011. Prin proiect 

se va achizitiona un UTV cu accesoriile aferente, destinat prestarii de servicii 

publice in interesul comunitatii, a caror caracteristici tehnice sunt identificate la 

nivelul documentatiei proiectului (Studiu de Fezabilitate) 

 Art.6 – Numarul agentilor economici deserviti in cadrul proiectului 

"ACHIZITIE UTV+DOTARILE AFERENTE, NECESARE ACTIVITATII SERVICIULUI 

VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA TIBUCANI"  este de 63, lista atasata 

la documentatia proiectului. Caracteristicile tehnice ale Proiectului sunt cuprinse 

in Anexa 1, care reprezinta  parte integranta din prezenta hotarare. 

Art 7 Investitia face parte din Strategia de Dezvoltare Locala a comunei 

Tibucani și din Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei Tinutul Razesilor, 
judetul Neamt. 

Art.8 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.9 - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 
primarul Comunei Tibucani.  

Art.10 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 
comunei Tibucani, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tibucani și 
prefectului județului Neamt și se aduce la cunoștință publică. 
          
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ           CONTRASEMENEAZĂ          

 CONSILIER LOCAL,     SECRETARUL COMUNEI,                                        
TATARU CONSTANTIN      J U R I S T                   

                                AMBROSĂ COCA                                                 
                                            
 
 
 
Adoptată în ședința  de îndată din data 9 mai 2019 
Cu un număr de 11 voturi pentru, nici 1 vot împotrivă și nici 1 abţinere din totalul de 13 
consilieri în funcţie, 2 consilieri fiind absenți  
Redactat și Pprocesat C. Ambrosă 
09.052019 
Dos. ȘEDINȚĂ CONS. LOCAL     
 



 

CONSILIUL LOCAL ȚIBUCANI 

 

Anexa 1 la HCL nr. 37 din 9 mai 2019 

 

Art 1  Din punct de vedere al caracteristicilor tehnice, investitia se rezumă 

doar la achiziția de dotări corporale. Utilajul va deservi nevoile comunității si va 

avea rolul de a spori gradul de accesibilitate si mobilitate in interiorul comunei si 

catre principalele drumuri de interes judetean sau national.  

Se umărește prin implementarea acestui proiect dezvoltarea și 

îmbunătățirea condițiilor de viață, facilitând astfel accesul la servicii publice de 

calitate. Descrierea functionala a utilajului si caracteristicile tehnice sunt dupa 

cum urmeaza:        

Element de cost Nr. 

Buc 

Caracteristici tehnice minimale  

UTV 

 

 

 

                                                      

1 MOTOR 

- diesel 

- Putere  motor minim 50 CP 

- Numar cilindri: minim 2 

TRANSMISIE: 

- Transmisie pe cadran 

CAPACITATE: 

- Minim 1000 cmc 

CUTIE DE VITEZE: 

- Automată 

CAPACITATE REZERVOR: 

- Minim 40 litri 

ACȚIONARE: 

- 2X2 

- 4X4 

ACCESORII: 

- Rezervor apă minim 250 l 

- Furtun irigare prevăzut cu 



pistol 

- Furtun de absorție 

- Rolă pentru furtun 

- Recipient spumă 10 litri 

- Componente (conducte, 

valve) din metal 

- Carcasă de tablă striată din 

aluminiu 

- Girofar 

- Cârlig de remorcare 

- Troliu 

- Set extinctoare (minim 2 

bucăți) 

- Rampă pulverizare 

- Remorcă 

- Set cange (minim 2 bucăți) 

- Set proiectoare 

- Dispozitiv de împrăștiere 

material (antiderapant) 

- Rezervor apă suplimentar – 

minim 600 l 

- Kit unelte (lopată, cazma, 

rangă, topor) 

- Dispozitiv pulverizare (soluție 

antiînghet, insecticide, etc.) 
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