
ROMANIA
Judetul Giurgiu

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
Roata de Jos

Codul de Triregistrare fiscala: 5123608

HOTARAREA
nr. 12 din 08.02. 2018

prvind implementarea proiectului "ACHIZITIE UTILAJE DE CATRE COMUNA ROATA DE
JOS, JUDETUL GIURGIU"

Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 i art. 121 alin. (1) 0 (2) din Constitup Romaniei, republicata;
b) art. 8 0 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
C) art. 7 alin. (2) 0 art. 1166 Si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,

republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau convenp;
d) art. 20 i 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) i d) din Legea administraliei publice locale nr. 215/2001,

republicata, cu modificarile i completarile ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finar4ele publice locale, cu modificarile i completarile

ulterioare;
g) art. 7, alin. (13) din Legea 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia

publica, republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) i celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraVei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
luand act de:

a) referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei, in calitatea sa de initiator,
inregistrat cu nr. 57/1807/07.02.2018, prin care se sustine necesitatea, oportunitatea si potentialul
economic al proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;

b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrat cu nr. 58/1808/07.02.2018, prin care se motiveaza, in drept 0 in fapt, necesitatea,
oportunitatea si potentialul economic al proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivitalii;

c) rapoartele comisiilor de specialitate de specialitate din cadrul Consiliului Local Roata de
Jos, numerele: 68/1818/08.02.2018, 69/1819/08.02.2018 si 70/1820/08.02.2018;

d) Prevederile H.C.L. nr. 14/11.03.2016, privind participarea comunei Roata de Jos,
Judetul Giurgiu pentru cooptarea in cadrul Grupului de Actiune Locala „Inima Giurgiului — Tara
Neajlovului si a Calnistei" si Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 — 2020, LEADER —
submasura 19.2 „Sprijin pentru implementarea actiunilor, in cadrul Strategiei de dezvoltare locala";

e) Prevederile H.C.L. nr. 9/08.02.2018, privind aprobarea bugetului local de venituri si
cheltuieli 2018, aprobarea Programului anual de investitii publice 2018 si a Listei anuale de investitii
publice 2018;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU adopta
prezenta

HOTARARE

Art. 1. - Se aproba necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al implementarii
proiectului "ACHIZITIE UTILAJE DE CATRE COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU",
denumit in continuare Proiectul.

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru perioada de
realizare a investiVei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul National de Dezvoltare Rurala -
P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 3. - Autoritatile administratiei publice locale se obliga sa asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data
efectuarii ultimei plati in cadrul Proiectului.



Art. 4. - Numarul locuitorilor Si operatorii economici deserviti de Project, dupa caz, precum
si caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse in anexa, care este parte integranta din
prezenta hotarare.

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in dubla sa
calitate i de ordonator principal de credite si pentru relatia cu AFIR pentru derularea proiectului.

Art. 6. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul comunei
Roata de Jos.

Art. 7. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei, in termenul
prevazut de lege, primarului comunei si prefectului judetului Giurgiu i se aduce la cunoOnta
publica prin afOrea la sediul primariei, precum Si pe pagina de internet www.comunaroatadejos.ro

Presedintele de sedinta,

POPA DANUT NICOLAE
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H.C.L. nr. 12/08.02.2018
COMUNA ROATA DE JOS
JUDETUL GIURGIU

Contrasemneaza:

Secretarul u.a.t. comuna Roata de Jos

ALEXANDRESCU CAMELIA
CONSTANTA



ROMANIA
Judeul Giurgiu

COMUNA ROATA DE JOS
Codul de inregistrare fiscala: 5123608

CONSILIUL LOCAL

ANEXA

LA H.C.L. NR. 12/08.02.2018, privind implementarea proiectului "ACHIZITIE UTILAJE DE

CATRE COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU"

Populatia stabila a comunei Roata de Jos este de 8296 locuitori, conform
Recensamantului populatiei din 2011.

Numarul locuitorilor direct deserviti: 8296
Operatorii economici deserviti de Proiect: nu este cazul.
Indicatorii economici ai Droiectului:

LEI EURO
VALOARE TOTALA 638.418 137.132
VALOARE ELIGIBILA 536.486 115.237
VALOARE NEELIGIBILA 101.932 21.895

Caracteristicile tehnice ale proiectului sunt:
Buldoexcavatorul va avea urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

• Motor: turbo diesel, putere min. 100 CP, norme de poluare minim Tier 4i,
• Sistem de transmisie cu min 4 trepte de viteze fata si minim 3 inapoi,
 Viteza maxima de deplasare: min 39 km/h,
• Schimbarea modului de tractiune de la 2x4 la 4x4,
 Diferential cu blocare 100%,

Sistem de franare cu discuri innersate in ulei,
Directie asistata hidraulic sau complet hidrostatica, minim o pompa hidraulica si debit

variabil,
Cabina inchisa, protejata impotriva vibratiilor si deformarilor (ROPS/FOPS), sistem de

ventilatie si incalzire, scaun reglabil cu suspensie, lumini de lucru 4 in fata, 4 in spate, geamuri
curbate pentru un spatiu interior generos si pentru vizibilitate optima,

Echipament incarcator: Cupa multifunctionala cu capacitatea de minim 1 m3, sistem de
revenire la pozitia de sapare in situatia miscarilor repetitive.

Echipament excavator: Brat de excavare curbat, extensibil, adancimea maxima de
sapare min 5740,

Cupa de excavare min 600 mm,
Cupa de excavare min 300 mm,
Cupa de excavare min 900 mm,

 Cupa taluzare pentru decolmatare,
Cupa trapezoidala,
lnstalatie hidraulica pentru accesorii montate pe bratul excavator,



Lama de zapada min 2700 mm - maxim 3200, inaltime min 920 mm - maxim 1020mm,
cu inclinare din cabina, cu sistem de protectie/revenire in caz de impact, lamela de razuire,

Furci paletizare rabatabile,
Sistem cuplare rapida accesorii pe bratele excavare si incarctor,
Perie de curatare stradala cu bazin collector si stropire, latime de lucru min 2500 mm,
Foreza hidraulica cu burghie D=300 mm si D=500 mm,
Placa compactoare forta de vibrare min 2,3 to
Tocatoare vegetatie latime de lucru min 1000

Masina de curatare Cu jet de apa va avea urmatoarele caracteristici tehnice minimale:
Pentru conducte de scurgere intre 50 mm si 250 mm,
Presiune min 205 bar,
Debitul min 21 l/min,
Motor pe benzina min 16 CP,
Accesorii:

o rola furtun cu furtun jet min 61m x 3/8" Dint,
o furtun jet/spalare min 15m x 3/8" D int
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