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JUDEŢUL IALOMIŢA 

CONSILIUL LOCAL ORĂŞENESC AMARA 
Amara, str.Nicolae Bălcescu, 91, 

927020Tel/fax:0243/266102 http://www.primaria-
amara.ro/ 

email:consiliullocalamara@yahoo.com 
  

 

  

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului de investiții ,,Achiziție de utilaj multifuncțional pentru 

Orașul Amara, județul Ialomița” 
 
 

Consiliul Local Orășenesc Amara, întrunit în ședință extraordinară, 
Având în vedere : 
-referatul de aprobare nr. 67 din  16.03.2020, al Primarului Orașului Amara; 
-raportul nr. 68 din 16.03.2020, al Compartimentului scriere și monitorizare proiecte cu 

finanțare internațională;  
-raportul de avizare nr. 51 din 17.03.2020, al Comisiei pentru activități economico-

financiare și buget,    
Examinând : 
 -prevederile Ghidului solicitantului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului 

Județean de Dezvoltare Locală-Ialomița 2020; 
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale,  

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art. 7 alin. (2) lit. b) și alin. (4) și art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 907 

din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 -prevederile art. 129  alin. (2) lit. b) și lit. (c), alin. (4) lit. d) și art. 139 alin (3) lit. d) și e) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  
 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
  

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art.1 Se aprobă depunerea proiectului de investiții ,,Achiziție de utilaj multifuncțional 
pentru Orașul Amara, județul Ialomița” 
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Art.2 Se aprobă Memoriul justificativ și Indicatorii tehnico-economici ai proiectului de 

investiții ,,Achiziție de utilaj multifuncțional pentru Orașul Amara, județul Ialomița,” prevăzuți 
în anexele 1-2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 3 Se aprobă finanțarea proiectului de investiții ,,Achiziție de utilaj multifuncțional 
pentru Orașul Amara, județul Ialomița,” cu suma totală de 590.387 lei, cu TVA. 

 
Art.4 Se aprobă  cofinanțarea proiectului de investiții ,,Achiziție de utilaj multifuncțional 

pentru Orașul Amara, județul Ialomița,” cu suma de 290.387 lei, cu TVA, din valoarea totală a 
proiectului, din care : 

-valoare cofinanțare cheltuieli eligibile, in procent de 46,60%, respectiv 261.827 lei, cu 
TVA; 

-valoare cheltuieli neeligibile de 28.560 lei, cu TVA. 
 
Art.5 Orice alte cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la 

art. 1, precum și cheltuielile de întreținere și exploatare pentru componentele acestuia se suportă 
din bugetul local al Orașului Amara. 

 
Art.6 Se împuternicește domnul Ion MĂIȚĂ, Primarul Orașului Amara să semneze, în 

numele și pentru Orașul Amara, Contractul de finanțare al  proiectului de investiții ,,Achiziție 
de utilaj multifuncțional pentru Orașul Amara, județul Ialomița.”   

 
Art.7  Prezenta hotărâre va fi publicată, prin grija secretarului general al Orașului Amara, 

pe site-ul și la avizierul Primăriei Orașului Amara și va fi comunicată, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița și compartimentelor  scriere și 
monitorizare proiecte cu finanțare internațională și contabilitate, salarizare, resurse umane din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Amara. 

 
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                     Mihaela STOIAN                                              SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                       Ştefan DOBRIŞ 
 
 
 
Nr. 34 
Din 17 martie 2020 
Adoptată în Amara 
Ex.4 
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-ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.34 DIN 17.03.2020- 

 

 

 

MEMORIU JUSTIFICATIV PROIECT: 

”ACHIZIȚIE DE UTILAJ – 
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MEMORIU JUSTIFICATIV 

 

Date generale 

 Denumirea / Numele solicitantului (denumire, adresă) 

ORAS AMARA 

 Denumirea investiției 

”ACHIZIȚIE DE UTILAJ ORAS AMARA, JUDEȚUL IALOMIȚA” 

 Elaborator (coordonate de identificare) 

Firma: SC PRIMPREST SRL SLOBOZIA 

Str. Ardealului, bl. 2, scr. D, ap.2, jud. Ialomița 

CIF: RO 7636839 din data18.08.1995 

Număr ordine la Registrul Comerțului J21/216/1995 

 Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul, descrierea amplasamentului) 

Investiţia propusa este situată în Judeţul Ialomiţa. Judeţul Ialomiţa este amplasat în sud-estul României şi 
se întinde pe o suprafaţă de 4.453 km pătraţi. Reşedinţa judeţului este Municipiul Slobozia, care se găseşte în 
centrul Câmpiei Bărăganului, în Lunca râului Ialomiţa. Municipiul conţine două suburbii: Slobozia Nouă şi 
Cartierul Bora. 

  Intreaga populaţie a judeţului număra 304.985 locuitori din care 126.812 locuitori se găsesc în zona 
urbană şi 178.173 locuitori, în zona rurală. Clima este temperat continentală şi forma de relief întâlnită este o 
câmpie traversată de râul Ialomiţa. 

 

              

 
Bogăţiile 

solului şi 
subsolulu

i constau 
în lut - 

materia 
primă din 
care se 

fabrică 
ţigle şi cărămizi, nisip - material de construcţie, nămol sapropelic - în Lacurile Amara şi Fundata, recomandat în 
tratarea reumatismului; ape sulfuroase - care conţin clorură de sodiu şi magneziu; ape sărate în lacurile Amara şi 
Fundata excelente în tratarea reumatismului; ape sulfuroase de adâncime (peste 100 m); ape termale de 
adâncime (peste 3.000 m); petrol şi gaze naturale (în cantităţi mici). 
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Amara este un oras situat in judeţul Ialomiţa, in sud - estul României, in estul Câmpiei Romane, pe 
malul lacului Amara, la distanta de 9 km de Slobozia, cu un climat continental de stepa, cu veri calduroase si 
ierni reci. Temperatura medie anuala este de 10.3°C. Precipitaţiile sunt reduse, iar umiditatea medie anuala 
ajunge la 63%. Iarna, predomina vânturile din nord-est. Meteo Amara. 

Statiunea Amara este recomandata pentru tratamentul bolilor reumatice degenetative (spondiloza, 
artroza, poliartroza), a bolilor reumatice inflamatorii (reumatismul inflamator), bolile ginecologice 
(mertosalpingita cronica, insuficienta ovariana, sterilitate secundara) dar si a disfunctiiior asociate 
(dermatologice, endocrine). 

Statiunea Amara dispune de facilitati pentru bai calde in cazi si piscine cu apa din lac, bai calde cu 
nămol si aplicari cu nămol, plaja de pe malul lacului si aplicari de nămol rece si bai in lac. 

Localitatea a fost atestata documentar in timpul domnitorului Matei Basarab, care a înzestrat manastirea 
ridicata de el in Slobozia cu intinse terenuri in jurul lacului. In 1864, prin secularizarea averilor manastiresti, 
aceste terenuri au fost preluate de stat. Atunci au luat fiinţa primele asezari omeneşti. Documentele timpului 
reţin ca bilanţ al unui sezon de cura: un număr de 452 de bolnavi si 3200 de bai. 

Amara a atras atentia lui P. Poni, caruia i se datoreaza primele analize chimice ale apei lacului, in 1887. 
In 1896, la 4 ani dupa ce autoritatile judeţene au decis sa înfiinţeze un serviciu al băilor, insarcinat cu 
exploatarea instalaţiilor de bai calde, Amara este folosita amplu de populaţie, sezonier. 

Lacul Amara, cu o lungime de 4 km si o latime ce variaza intre 200 si 800 m, este alimentat cu ape de 
siroire care spala eflorescentele produse la suprafaţa rocilor din Campia Romana de către apele subterane 
incarcate de săruri (predominant sulfaţi si cloruri). Sulfatul de magneziu si sulfatul de sodium, dizolvate in 
mare cantitate in apa lacului, ii dau gustul foarte amar care mascheaza gustul sau sarat. 

Nămolul sapropelic este negru (in contact cu aerul devenind cenuşiu), unsuros, sarat si are un miros 
foarte puternic de hidrogen sulfurat. El conţine 41% săruri anorganice, 39 % substante organice si 20 % apa. 
Clima apartine tipului temperat continental. 

Clima este de tip temperat-continental, fiind caracterizată prin veri foarte calde şi ierni toarte reci. 
Amplitudinea termică anuală diurnă este relativ mare, iar cantităţile de precipitaţii sunt reduse. Durata medie 
anuală de strălucire a soarelui este cuprinsă între 2.100 şi 2.300 ore. 

Temperatura medie anuală a aerului creşte de la Nord-Vest către Sud-Est si este de aproximativ +10 C, iar 
iama temperatura ajunge la -12 / -14 C. In cursul anului, temperatura are o variaţie de tip continental cu un 
minim în luna ianuarie şi un maxim în luna iulie. 

Precipitaţiile atmosferice variază între 400 si 520 mm/an. în anul 2006, cantitatea de precipitaţii a fost de 
394,3 I/mp. In ceea ce priveşte regimul anual al frecventei precipitaţiilor, cele mai multe sunt proprii 
semestrului cald, care dau 35- 40% din totalul anual, întrunind maxime in mod obişnuit la sfarsitul primăverii si 
începutul verii. Cantitatea cea mai mare de precipitaţii se inregistreaza in iunie (75,8 mm), iar cea mai mica in 
ianuarie (29,3 mm) si februarie (24.2 mm). Primavara cad 127,8 mm, vara 179,3 mm. toamna 112,1 mm, iar 
iama 85,8 mm. Cel mai mare număr de zile cu precipitaţii revine lunii iunie (5-12 zile). 

In anotimpul rece, in mod obişnuit, precipitaţiile sunt solide. Grosimea maxima a stratului de zăpadă este 
de 60-63 cm. Frecventa zilelor cu ninsoare este diferită, dar trebuie sa menţionat ca numărul mediu cel mai 
mare al acestora este in luna ianuarie. 

Presiunea atmosferica prezintă variaţii pronuntate in funcţie de gravitatie, temperatura si relief. Variaţia 
aceasta se oglindeşte fidel in ritmul iuţelii si direcţia maselor de aer. Teritoriul Orasului se caracterizeaza prin 
presiuni medii lunare scăzute in semestrul cald si mai ridicate in lunile noiembrie, decembrie si ianuarie, 
corespunzând regimului continental. 
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Schimbările presiunii provocate de cauze diferite determina deplasarea maselor de aer. Sistemele barice din 
sud-vestul si nord-estul continentului dirijeaza frecventa si intensitatea marilor invazii de aer ce se deplaseaza 
asupra teritoriului Orasului. 

Vânturile au ca Direcţii dominante nord-est. nord, sud-vest şi sud, dominante fiind crivăţul, austrul, 
băltăreţul şi suhoveiul. Dintre fenomenele climatice caracteristice se remarcă îngheţul, bruma şi viscolul, în 
perioada rece, iar în perioadele calde ale anului predomină seceta, roua şi grindina. Vântul dominant este 
Crivatul, care poate sa atinga viteze pâna la 25 m/s. lama provoaca o scădere a temperaturii, având ca urmare o 
condensare a norilor şi deci viscole cu zapada Primavara favorizeaza precipitaţiile, iar vara sufla uscat şi 
fierbinte. Când se întâlneşte cu vânturi contrarii provoaca vârtejuri, care ridica la mari înălţimi paie, coceni, 
praf; este un vânt defavorabil pentru agricultura. 

Fenomenele climatice ale zonei sunt în general specifice Câmpiei Bărăganului. 

În aer: 

• primul îngheţ de toamnă în decada a treia a lunii septembrie; 

• ultimul îngheţ de primăvară în decada a doua a lunii aprilie. 

În sol: • cel mai timpuriu îngheţ de toamnă apare în ultima decadă a lunii septembrie; 

• cel mai târziu îngheţ de primăvară în ultima decadă a lunii aprilie şi prima decadă a lunii mai; adâncimea 
de îngheţ 70-80 cm. 

Bruma: 

• prima brumă de toamnă se poate produce odată cu primul îngheţ la suprafaţa solului; 

• ultima brumă de primăvară are loc în decada a doua a lunii aprilie. 

Evapotranspiraţia - în această regiune precipitaţiile nu satisfac necesarul pentru evapotranspiraţie şi ca 
urmare climatul este uscat cu scurte perioade ploioase. în luna iulie, luna cea mai caldă a anului, 
evapotranspiraţia potenţială se ridică la valori de 140- 150 mm, de 3 ori mai mult decât cantitatea de precipitaţii 
din luna respectivă. 

Furtuni şi grindină - fenomene specifice de vară datorită încălzirii diferenţiate a suprafeţei active - din 
aprilie până în luna septembrie. 

Fenomenul de uscăciune şi de secetă - este un fenomen evident în clima Bărăganului şi se deosebeşte 
vizibil de alte teritorii deoarece aici sunt suprafeţe mari de cereale şi legume care au mare nevoie de apă 

 1.5 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesității și oportunității investiției 

        Dezvoltarea economică și socială este indispensabil legată de existența serviciilor de bază. În prezent în 
majoritatea serviciilor locale, dotarea deficitară a teritoriului face ca accesul populației la serviciile de bază să 
fie deficitar. 

         Achizitionarea unui nou utilaj multifunctional cu o dotare multipla, ceorespunzatoare care sa faca fata 
oricai situati  in domeniul situatiilor de urgenta cat si diverselor activitati din  domeniul gospoadariei orasanesti 
ar degreva consiliul local in special de aceste costuri cu intretinea utilajului deja existent, ar creea premizele 
unor servicii oferite cetatenilor orasului de o mai buna calitate, cu un grad de siguranta in exploatare sporit si cu 
o eficienta mai mare in protejarea mediului datorita noilor tehnologii in materie  cu care sunt echipate noile 
utilaje si cu o datare care poate fi adaptata mai multor tipuri de activitati de inteverventie atat in perioada  de 
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iarna (inghe tcat, viscol, caderi abundente de zapada) in perioada de primavara. toamna in perioade ploioase 
cand exista riscul de inudatii cat si vara in perioadele  secetoase cand exista riscul de incedii. 

 

        Prin prezentul proiect se dorește dotarea orasului Amara cu un utilaj modern, multifunctional, care să 
permită realizarea intervențiilor în cazul apariției situațiilor de urgentă și a acțiunilor preventive specifice 
activității de gospodărire oraseneasca. În acest mod se asigură îmbunătățirea nivelului de trai și a condițiilor 
generale de viată ale locuitorilor orasului. 

         Activitatea propusă prin proiect face parte din cadrul atat al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, 
cat si al domeniul serviciului de gospodarie ale orasului Amara,  şi presupune activităţi de intervenţii în caz de 
urgenţă, de deszăpezire, intervenţii pentru stingerea incendiilor, decolmatarea şi curăţarea canalelor de evacuare a 
apelor sau a zonelor afectate de inundaţii, servicii gospodaresti, intretinere spatii verzi, curatare strazi, etc 

 

       Obiectivul general Achiziţionarea utilajului cu ajutorul căruia se vor realiza atât servicii specifice de 
intervenții în cazul apariţiei situațiilor de urgență, cat si de gospodarire a orasului, va fi benefică pentru 
localitate atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere social,vizând îmbunătățirea condițiilor de 
viață pentru populație prin asigurarea accesului la serviciile de bază și dezvoltare durabilă. 

Operațiunile pentru deszăpezire, întreținere spații verzi, întreținerea drumurilor sunt greu de realizat din cauza 
lipsei utilajelor. 

Obiectivul este acela de a contribui la îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor, prin asigurarea 
următoarelor tipuri de servicii: 

Activitati specifice ce se pot derula cu utilajul sunt de genul: 

• Curățarea şanţurilor; 
• Încărcat, descărcat diverse materiale (inclusiv materiale rezultate în urma operaţiunilor de igienizarea 

spațiilor publice); 
• Lucrări de indepartare a vegetatiei uscate cu risc de incediu dupa izlazul orasl; 
• Curatarea de vegetatie a santurilor 

• Activități de intervenție în situații de urgență: 
• Deblocarea drumurilor publice în caz de înzăpezire; 
• Îndepărtarea copacilor căzuți sau a materialelor care ar bloca traficul pe drumurile publice; 
• Evacuarea pământului și a pietrişului rezultat după ploi puternice; 
• Participarea la acţiuni de salvare în caz de inundaţii 
• Participarea la actiuni de stingere a incediilor 

• Condițiile de viață vor fi îmbunătățite crescând astfel nivelul de trai prin posibilitatea desfășurării mai 
ușor a unor activități. 

 

       Obiectivul specific vizează creșterea numărului de locuitori din localitate care beneficiază de servicii 
îmbunătățite și concordă cu scopul propus de schema de finanțare, în sensul că prin achiziționarea de utilaje noi, 
moderne din punct de vedere tehnologic, se asigură consolidarea, dezvoltarea durabilă și valorficarea sectorului 
productiv al unității, prin extinderea, modernizarea și diversificarea gamei de lucrări realizate. În mod implicit, 
achiziționarea utilajelor tehnologice noi și performante, de ultimă generație (utilaj multifunctional), deschide 
perspective noi în domeniul serviciilor pentru populație; aceasta înseamnă în primul rând o adaptare permanentă 
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la schimbările tehnologiilor și echipamentelor moderne, reducerea  timpilor de execuție, scăderea consumurilor 
de combustibili și energie, eficientizarea activității. Proiectul vizează atât satisfacerea cerințelor pieței, prin 
creșterea calității lucrărilor, cât și prin valorificarea conceptelor moderne și reducerea emisiilor poluante. Prin 
implementarea acestuia va executa lucrări îmbunătățite și diversificate. Creșterea în valoare și în calitate a 
lucrărilor, bazată pe extinderea și modernizarea dotărilor tehnice, pe inovarea proceselor de lucru și adaptarea la 
standardele europene, constituie un deziderat, având ca finalitate crearea de noi locuri de muncă, creșterea 
profitabilității, creșterea productivității și reducerea cheltuielilor și a poluării mediului.  

Prin obiectivul general, acest proiect contribuie la realizarea obiectivelor specifice aferente Programul de 
Dezvoltare Județeană.     

- creşterea continuă a capacităţii de management și planificare a UAT-urilor membre ADI Ialomița în vederea 
dezvoltării durabile a fiecărei localități şi a diminuării disparităţilor dintre mediul rural şi cel urban; 

- sprijinirea proiectelor care vizează investiții în infrastructură, mediu, sport, educație, sănătate și situații de 
urgență; 

- îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaționale, cultural-recreative; 
îmbunătăţirea calităţii infrastructurii aflate in domeniul public (infrastructura rutieră, spații verzi, utilități 
etc.) 

 

Achizitia acestuia va fi benefica pentru localitate atat din punct de vedere  economic cat si din punct de vedere 
social. In acest fel, implementarea proiectului va contribui la scaderea costurilor primariei pentru deszapezirea 
drumurilor locale si va putea interveni in timpul cel mai scurt in caz de necesitate, limitand in acest tel pagubele 
produse de accidentele naturale (de mediu): inundatii, zapada, va putea intretine spatial verde va putea curate 
trazile si realiza multiple activitati gospodaresti necesare unei oras statiune  etc. 

 

Implementarea proiectului contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală prin faptul că 
va contribui la îmbunătățirea nivelului de trai și a condițiilor generale ale locuitorilor din comună prin faptul că 
se asigură: 

- extinderea serviciilor locale de bază destinate populației prin faptul că  locuitorii orasului Amara vor avea un 
utilaj cu care să acționeze rapid pentru siguranța cetățenilor și revenirea rapidă la o viață normală în urma 
confruntării cu situații de urgență. 

- dezvoltarea comunității locale ca urmare a asigurării unor căi de acces curate, pe tot parcursul anului, cu 
influentă pozitivă asupra operatorilor economici care își pot desfășura activitatea fără perturbări pe tot parcursul 
anului. 

       Obiectivele operaționale ale acestei măsuri vizează: 

 îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază; 
 îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază; 
 creșterea numărului de sate renovate; 

Programul pentru imbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă: achiziţionarea de vehicule, utilaje şi echipamente specifice pentru bazele operaţionale 
locale și zonale, pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. 
Sprijin pentru această măsură vizează investiții pentru: 

- infiintarea, dezvoltarea, imbunătățirea si extinderea serviciilor locale; 
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- imbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale 

- eficientizarea activitatilor care revin administrat,iei  locale, in  vederea  mentinerii  starii  de  normalitate  a  

vietii  locuitorilor comunei. 

- scaderea timpului de lucru si consumului de combustibil folosind un utilaj cu tehnologie noua si 
functionalitati multiple; 

- Investitia asigura reducerea cheltuielilor orasului Amara pentru intretinerea domeniului public al localitatii 
- Interventii  la  timp  in  cazul  situatiilor de urgenta limitand pagubele provocate domeniului public sau privat 
 

         Îmbunătățirea condiţiilor de viață pentru populaţie și diversificarea economiei în vederea asigurării unei 
dezvoltări durabile a Orasului Amara. 

         Oras Amara este una din localitățile în care a fost identificat ca prioritar acest obiectiv general și care 
doreşte ca prin implementarea acestui proiect să contribuie la dezvoltarea durabilă a localității, asigurarea de 
condiţii optime și sigure pentru cetățenii orasului, urmărindu-se astfel creşterea gradului de confort și siguranţă 
a locuitorilor orasului, dar și pentru a crea din punct de vedere estetic o imagine mai plăcută a orasului atât 
pentru locuitorii acesteia cât și pentru persoanele care tranzitează oras. 

        Oras Amara realizează prin acest proiect investiții care se adaptează la standardele comunității în vigoare, 
pe baza regulamentelor comunitare și a actelor normative care le transpun pe baza regulamentelor comunitare și 
a actelor normative din legislația națională. 

       Autoritățile locale fiind pe deplin conștiente de importanța prevenirii și controlului integrat al poluării, au 
înțeles să achiziționeze utilaje noi, moderne și care să respecte normele impuse pentru protecția mediului. 

       

      Menționăm că utilajele achiziționate corespund întru totul normelor prevăzute în legislația în vigoare, ceea 
ce diminuează în mod considerabil poluarea mediului. 

      Se propune achiziționarea prin acest proiect a unui utilaj multifunctional care să deservească în mod 
operativ comunitatea. Este necesară realizarea curatati șanțurilor pentru colectarea apelor pluviale de vegetatia 
abundenta, taierea si tocarea resturilor vegetala a pomilor si crengilor cazute, interventia rapida cu apa in cazul 
unui incendiu, este nevoie să se intervină prompt pentru deszăpezirile de pe timpul sezonului rece, precum și 
pentru strângerea deșeurilor din spațiul public în spații special amenajate, de unde firma de salubritate cu care 
există un contract ferm să le poată ridica. 

Necesitatea și oportunitatea investiției 

 Pentru întreținerea și deszăpezirea drumurilor orasle , decolmatarea și formarea șanțurilor de pe marginea 
acestora, Primăria Orasului Amara alocă anual sume importante de bani, sume care ar putea fi direcționate  
către rezolvarea altor nevoi ale comunității, dacă ar avea în exploatare un utilaj, respectiv un utilaj 
multifunctional cu performanță și randament ridicat, cu ajutorul căruia să realizeze aceste acțiuni. 

 De asemenea resturile vegetale de la toaletarea copacilor în special a celor de pe marginea drumurilor care ar 
împiedica desfășurarea normală a circulației pe drumurile orasle și de la tăierea copacilor bătrâni care prezintă 
risc de rupere/prăbușire la prima furtună mai puternică vor putea fi utilizate și transportate cu costuri mult mai 
mici dacă sunt mărunțite și tocate. Strangerea rapida a a materialelor rezultate in urma demolarii clădirilor 
afectate de cutremur sau rămase în paragină și care prezintă risc de prăbușire necesită de asemenea costuri mari 
dacă ar fi realizată cu utilaje neadecvate sau ar fi executate cu ajutorul unor operatori economici contra cost. 
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Așadar multifuncționalul va asigura eficientizării activităților care revin administrației  locale,  în  vederea  
menținerii  stării  de  normalitate  a  vieții  locuitorilor orasului. În obligațiile acestuia intră executarea de 
activități  de  prevenire, monitorizare și gestionare a situațiilor de urgență pe teritoriul orasului, asigură 
coordonarea de specialitate a activităților de prevenire împotriva inundațiilor și de protecție civilă, 
îndeplinește atribuțiile de prevenire a riscurilor  producerii  unor situații de urgentă, prin activități de 
îndrumare și control, intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlăturarea consecințelor situațiilor 
de urgentă și efectuează acțiuni de ajutor și salvare a oamenilor și bunurilor materiale în caz de dezastre. 

        Așadar utilajul multifunctional va fi utilizat pentru realizarea și întreținerea terenurilor cu vegetatie cu risc 
de incediu,  curatarea santurilor colmatete, taierea, tocarea copacilor si crengilor cazute in urma furtunilor -  pe  
perioada  verii,  la deszăpezire în timpul iernii si la stingerea in timp util a diverselor focare de incendiu. 

        Pentru a face față  numărului mare de acțiuni preventive și de intervenții, având în vedere că localitatea se 
întinde pe o suprafață mare și nevoile social edilitare ale locuitorilor orasului, precum și riscurile identificate la 
nivelul  orasului rezultă  că este necesar să se achiziționeze un utilaj multifunctional  pe pneuri  și  dotările  
necesare executării activităților.  

Utilajul multifunctional va fi utilizat pentru fluidizarea traficului în special pe timpul iernii când este necesară 
deszăpezirea, dar și pentru deblocarea drumurilor după accidente naturale ca urmare a inundațiilor,  
cutremurelor etc sau a accidentelor rutiere grave și pentru realizarea de măsuri preventive privind riscurile 
cauzate produsele vegetale- pomi, iarba, etc. 

          Scopul proiectului este acela de a contribui la îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor 
Orasului Amara, prin asigurarea următoarelor tipuri de servicii: 

• Deblocarea drumurilor orasle  în caz de înzăpezire 

• Îndepărtarea copacilor căzuți sau a materialelor care ar bloca traficul pe drumurile orasle și 
sătești 

• Evacuarea pământului și a pietrișului rezultat după ploi puternice 

• Participarea la acțiuni de izolare a incendiilor prin îndepărtarea materialelor inflamabile 

• Participarea la acțiuni de salvare în caz de inundații 
• Încărcat, descărcat diverse materiale (inclusiv materiale rezultate în urma operațiunilor de 

igienizare a spațiilor publice) 
• Lucrări de întreținere spații verzi, pășuni, câmpuri și mărunțirea resturilor vegetale 

• Realizarea și   întreținerea corespunzătoare a șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor pluviale 

• Spargerea betoanelor/asfalturilor cu prețuri minime în cazul reparațiilor acestora 

• Lucrări de demolare a construcțiilor dezactivate din domeniul public sau privat care prezintă 
pericol de accidentare a cetățenilor 

• Participarea la alte acțiuni specifice utilizării acestui utilaj. 
       Beneficiarii direcți ai achiziționării acestui utilaj multifuncțional vor fi toți cei 2495 locuitori ai orasului. 

       Potențialul economic al investiției: 

       Potențialul economic al investiției rezultă din utilitatea echipamentului achiziționat care contribuie la 
asigurarea condițiilor de derulare normală a activităților economice de la nivelul orasului: 

permite fluidizarea traficului auto pe drumurile orasle și județene care străbat oras inclusiv prin intervenții 
rapide pe perioada calamităților sau pe timpul iernii, asigurând astfel condiții optime de aprovizionare și 
desfacere a mărfurilor agenților economici care desfășoară activități productive/servicii pe raza orasului 
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-  permite accesul operatorilor economici care fac comerț pe raza orasului  și astfel se asigură accesul 
populației la mărfurile de bază și venituri cel puțin constante a acestor comercianți 

- investiția asigură reducerea cheltuielilor Orasului Amara pentru realizarea acestor acțiuni prin faptul că: 

- le execută cu forțe proprii, 

- în mod eficient întrucât toate accesoriile au capacitate. 

- intervențiile  la  timp  în  cazul  situațiilor de urgentă limitează pagubele provocate domeniului public sau 
privat 

Descrierea acțiunilor de protecție a mediului 

* utilizarea eficientă a resurselor prin: 

-  utilajul are capacitate mare, cu acelaș consum de resurse naturale, realizează cantități mai mari de lucrări 
față de alte utilaje. 

-  viteza bună de deplasare, permite deplasarea rapidă la locul de intervenție și astfel se asigură limitarea 
pagubelor produse de eveniment, cu reducerea necesarului de resurse pentru realizarea altor bunuri care să 
le înlocuiască pe cele distruse prin incendiu, inundații, dărâmarea porțiunilor afectate peste zonele 
neafectate 

**reducerea emisiilor poluante prin: 

- respectă normele de poluare în vigoare, fără tratarea suplimentară a gazelor de eșapament cu filtru de 
particule  

-  viteza bună de deplasare, permite deplasarea rapidă la locul de intervenție și astfel se asigură limitarea 
pagubelor produse de eveniment, în caz de incendiu reducerea emisiilor de fum, îndepărtarea pericolului de 
explozii cu efecte distructive asupra mediului înconjurător în cazul accidentelor cu cisterne încărcate cu 
materiale inflamabile prin sprijinirea forțelor de intervenție pentru deschiderea rapidă a căilor de acces și 
îndepărtarea rapidă sau asigurarea unei poziții care permite transbordarea substanțelor, etc. 

***alte acțiuni de protecție a mediului prin: 

• activitatea preventivă pe care o desfășoară, în special prin decolmatarea șanțurilor și protejarea 
malurilor asigură reducerea riscului de inundații și a efectelor destructive asupra mediului prin 
băltire, înămolire; prin toaletarea pomilor se asigură reducerea pericolului de rupere a ramurilor 
și distrugerea pomilor respectivi, reducându-se astfel suprafețele cu zone verzi cu efect asupra 
schimbărilor climatice. 

 

1.6  Descrierea funcțională și tehnologică 

Nr. 
crt. 

Denumire / Tip utilaj 
/ echipament 

Nr. buc. Valoare fără 
TVA 

Valoare 

TVA 

Total cu TVA 

 

1 Utilaj multifunctional 1 496.123 94.263 590.387 

 Total  496.123 94.263 590.387 
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Utilaj - 1 buc 

 Utilajul este un vehicul-tractor, multifuncțional, dotat cu remorca, cisterna vidanja cu Kit de stingere a 
incendiilor, lama de zapada, tocator cu brat, perie de maturat cu bazin, tocator crengi, burghiu de sapat gropi, 
incarcator frontal, retroexcavator. Cabina utilajului este proiectată pentru a conferii vizibilitate maximă, fiind 
ergonomică, confortabilă și izolată fonic. 

 Utilajul multifunctional propus are funcțiuni multiple, caracteristicile tehnice ale acestuia fiind adaptate 
la nevoile identificate în oras Amara. 

UTILAJ - TRACTOR 

Motor FarMotion tier 4i in 3 cilindri turbo intercooler,  
Norma de poluare Tier 4i 
Putere nominala 84 CP,  

Putere maxima: 88 CP,  

Cilindree 2887 cmc 

racire cu lichid / ulei, radiator racire ulei motor, 

rezervor motorina de 75 litri, 

cutie de viteze sincronizata de 40 km/h cu 5 trepte  si 15 viteze 

inainte si 15 inapoi; 

dubla tractiune ( 4x4 ), 

franare integrala hidrostatica pentru toate cele 4 roti cu discuri in baie de ulei cu posibilitatea de 
excludere a franelor la rotile fata, 

ridicator hidraulic cu comanda mecanica, prindere in 3 puncte cu tiranti  categoria II; 

capacitate de ridicare : 3.000 kg, 

Distribuitor hidraulic auxiliar pe 2 cai cu 4 prize rapide, 

blocare diferential anterior si posterior, 

directie hidrostatica cu pompa independenta, 

cupla de remorcare posterioara 

priza de putere independenta : 540 si 540 E  rot/min, 

latime reglabila tractor : 1838 – 2325 mm; 

greutate tractor: 3200 kg, 

anvelope 280/85R20” si 380/85R28” spate; 

CABINA   cu ventilare si incalzire,                                         

2 faruri de lucru anterioare si posterioare, 

oglinzi retrovizoare telescopice, 

Suport anterior cu agatare + contragreutati frontale ( 260 kg )   
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Girofar    

     

REMORCA 

Sarcina utila 3.500 kg, 

Sarcina totala admisa 5.000 kg, 

Volum incarcare 6,2 mc, 

Masa proprie 1.500 kg. 

Obloane laterale 500 + 500 mm, 

Basculare pe 3 parti, 

Inaltimea platformei 1020 mm, 

Frana de mana mecanica, 

Ecartament 1500 mm, 

Dimensiuni bena: lungime 3400 mm, latime 1950 mm, inaltime 1000 mm, 

Anvelope: 11.5/80-15.3”, 

Cilindru ridicare bena: lungime 1300mm/8 litri/160 bar; 

Unghi basculare bena: spate 50 si lateral 46 

Sistem de franare pneumatic cu doua circuite, 

Viteza maxima admisă  30 km/h. 

 

CISTERNA VIDANJA - 4000 LITRI CU KIT DE STINGEREA INCENDIILOR 

 

capacitate: 4000 litri; nr axe : 1; latime de imprastiere dejectii : 14 m; lungime: 4800 mm; latime: 1885 mm; 
inaltime: 2100 mm; greutate: 1110 kg; ecartament: 1500 mm; anvelope: 400/60 – 15.5”; tractor necesar min. 45 
CP; timp de umplere: aproximativ 4 min; furtun cu lungimea de 6 m si Ø 4”; compresor tip MEC – KD 4000; 
bazin zincat din tabla cu 
grosimea de 5 mm; sistem de 
franare pneumatic cu 2 
circuite; cardan. 

Kitul de stingerea incendiilor 
“Garda System” este format din: 
compresor MEC +pompa 
centrifugala de 1600 l/min + cutie 
GARDA 75C (necesar apt a 
schimba actionarea de la 
compresor la pompa 
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centrifugala ), sistem de cuplare furtun pompieri W52,   tun de imprastiere apa pe o distanta de max 50 
m ( pozitionat deasupra cisternei ), comanda hidraulica din cabina tractorului pentru virarea tunului de 
apa. 

 

LAMA DESZAPEZIRE SAMASZ PSV 251 

 

Latime totala a lamei: 2650mm 

Latime de curatare maxima: 2530 mm 

Latime de curatare minima: 2200 mm 

Inaltime: 80->95mm, 

Greutate: 355kg, 

Unghi de atac: max. 10⁰ 

Ghidaj stanga dreapta cu cilindri hidraulici, 

Razuri din cauciuc format din 2 segmente 

Sistem  de protectie mecanic prin arc sub tensiune cu surub forfecabil pe razurile de cauciuc pentru protectie la 
impact. 

Ghidaj hidraulic prin circuitele hidraulice ale echipamentului purtator, necesar 2 circuite hidraulice (1 pereche) 

Steaguri reflectorizante stg/dr 

Posibilitate de lucru:  perpendicular, inclinata stg/dr, tip lingura sau fluture  

Sistem de agatare rapida cu prindere in 3 puncte / simiar cupa buldoexcavator 

 

TOCATOARE CU BRAT 

 

Latime de lucru  cap tocator = 0,80 m,   

Distanta max de tocat fata de axul tractorului  = 300 cm, 

Unghi inclinare pentru santuri 190⁰ 

Recomandata pentru tractoare cu ecartament min. 120 cm si greutate proprie tractor min. 850 kg,   

Atasare in cei 3 tiranti categ I, 

Actionare cu cardan de la priza de putere posterioara a tractorului la 540 rot/min, 

Cardan inclus; 

Tocatoarea este echipata cu ciocane recomandate pentru tocat iarba, corzi si ramuri, 

Sistem hidraulic inclus pentru inclinarea si extinderea bratului articulat, 
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Rezervor propriu pentru ulei hidraulic 160 litri,   

Greutate 350 kg; 

Tavalug posterior reglabil. 

 

 

 

 

 

 

 

PERIE DE MATURAT CU POSIBILITATE DE IMPASTIERE SOLUTIE LICHIDA ANTIINGHET 

 

Dotare cu umidificator, si bazin colector 

Latime de lucru: 2,35 m, 

Colector in fata sau in spatele periei 

Perie centrala Ø500 mm; 

Rezervor 260 Lt, debit de pana la 30 lt/min 

Montabila in fata sau in spatele tractorului 

 

 

TOCATOARE CRENGI ZANON BIO 8 T 

 

Specificatii tehnice echipament 

Tocatoare universala de crengi 

Toaca masa lemnoasa avand diametrul de pana la 8,5 
cm 

Productivitate: 6.5 mc/ h 

Greutate: 270 kg 

Putere necesara tractor: 30-80 CP 

Dimensiuni: 200 x 112 x 190 cm 

Cardan cu ambreiaj; 

Cutie de viteze; 
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Numar ciocane: 12; 

Numar cutite: 3; 

Contracutit; 

 

BURGHIU DE SAPAT GROPI ANGELONI T3H 

 

Atasare la tractor in trei puncte 

Transmiterea puterii de lucru, prin arbore cardanic cu 
ambreiaj; 

Prevazute cu arbore cardanic cu lungimea de 1400 mm cu 
bulon de siguranta si picioare de sprijin 

Putere tractor necesar: minim 50 CP 

 

INCARCATOR FRONTAL  

 

Incarcator frontal cu auto-nivelare; pentru tractoare intre 40 – 110 
CP; Capacitate de ridicare  la punctul de pivotare, 1500 kg;   
Inaltime max de ridicare la punctul de pivotare 3500 mm; 
Distribuitor hidraulic; furtunuri hidraulice integrate in bratele 
incarcatorului; Comanda cu Joystick; sistem de cuplare / decuplare 
rapida de la sasiul tractorului; picioare de sprijin; sistem de cuplare 
/ decuplare a cupei  tip Euro; 

 

RETROEXCAVATOR  
 
Sistem de prindere in cei 3 tiranti ai tractorului; putere necesara 60 – 
90 CP; rotatie la 1800; adancimea maxima de sapare 2,5 m, cupa de 
300 mm latime; cadru cu translatie hidraulica; sistem hidraulic 
independent;  scaun pentru operator; distribuitor hidraulic cu manete 
de comanda. 
 

 

  

 

2. Date privind forța de muncă și managementul proiectului 

 Responsabil legal – primar, Maita Ion – PRIMAR 
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Intreprinderea Functia avuta si principalele indatoriri 

Primaria Amara Primar – raspunde de organizarea conducerea, 
indrumarea, coordonarea si controlul intregi 
activitati in localitate 

  

            - Ionuţ Vasile -  responsabil finaciar  

 - Ion Sandica – responsabil achizitii publice 

  

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                      Mihaela STOIAN                                               SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                         Ştefan DOBRIŞ 
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3. Devizele investiției, în conformitate cu prevederile HG 907/29.11.2016. 

 

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
 „ACHIZIȚIE DE UTILAJ ORAS AMARA JUDETUL IALOMITA” 

   

Nr. 
crt.  Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli  

Valoare 
fara TVA*  TVA  

Valoare 
cu TVA 

1 2 3 4 5 
Defalcarea pe 

surse de finantare 

CAPITOLUL 1   

Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului    

1.1  Obţinerea terenului  0 0 0 

1.2  Amenajarea terenului  0 0 0 

1.3  Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0 0 0 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0 0 0 

Total CAPITOLUL 1  0 0 0 

Finantare 
nerambursabila 

CAPITOLUL 2   

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investitii   

2.1  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0 0 0 

Total CAPITOLUL 2 0 0 0 
Finantare 

nerambursabila 

CAPITOLUL 3   

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica    

3.1  Studii  0 0 0 

  3.1.1 Studii de teren  0 0 0 

  3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 

  3.1.3 Alte studii specifice 0 0 0 

3.2  
Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii  0 0 0 

3.3  Expertiza tehnica 0   0 

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0 0 0 

3.5  Proiectare 0 0 0 

  3.5.1 Tema de proiectare 0 0 0 

  3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0 0 0 

  
3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii 
si deviz general 0   0 

  
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor 
/ autorizatiilor 0   0 

Cofinantare 
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3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie 0   0 

  3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0   0 

3.6  Organizarea procedurilor de achiziţie  0 0 0 

3.7 Consultanta  24000 4560 28560 

  3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 24000 4560 28560 

  3.7.2 Auditul financiar 0 0 0 

3.8 Asistenta tehnica 0 0 0 

  3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0 0 0 

  3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0 0 0 

  

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 
Constructii 0 0 0 

  3.8.2 Dirigentie de santier 0 0 0 

Total CAPITOLUL 3  24000 4560 28560 

CAPITOLUL 4   

Cheltuieli pentru investiţia de bază   

4.1  Constructii si instalatii 0 0 0 

4.2  Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0 0 0 

4.3  Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care necesita montaj  0 0 0 

4.4  
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport  470623 89418 560042 

4.5  Dotări  0 0 0 

4.6  Active necorporale  0 0 0 

Total CAPITOLUL 4  470623 89418 560042 

Finantare 
nerambursabila 

 
 

CAPITOLUL 5   

Alte cheltuieli    

5.1  Organizare de şantier  0 0 0 

  5.1.1. Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de santier 0 0 0 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0 Cofinantare 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0 0 

  5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0 0 0 

  5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5 % 0 0 0 

  
5.2.3 Cota aferenta ISC pentu controlul statului in amenajarea teritoriului, 
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0.1 % 0 0 0 

  5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5% 0 0 0 

  5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / 0 0 0 

Cofinantare 
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desfintare 

5.3  Cheltuieli diverse si neprevăzute 3% 0 0 0 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate - aprox 1% 1500 285 1785 

5. Total CAPITOLUL 5   1500 285 1785 

Finantare 
nerambursabila 
+ Cofinantare 

CAPITOLUL 6   

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar   

6.1  Pregătirea personalului de exploatare  0 0 0 

6.2  Probe tehnologice  0 0 0 

6. Total CAPITOLUL 6  0 0 0 Cofinantare 

Total general  496123 94263 590387 

Finantare 
nerambursabila 
+ Cofinantare 

Din care C+M  0 0 0 

Finantare 
nerambursabila 
+ Cofinantare 

      

  
Valoare 
fara TVA  TVA  

Valoare 
cu TVA 

Procentaj din total 
cheltuieli % 

 Total general, din care: 496123 94263 590387 100.00 

 Cofinantare (eligibil + neeligibil) 244022 46364 290387   

 Finantare nerambursabila 252101 47899 300000 53.40 

 Cofinantare la ch eligibile 220022 41804 261827 46.60 

      

 Beneficiar / Investitor     

 Oras Amara     

      

 Întocmit,     

 Ing. Dinu Ion     
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DEVIZUL OBIECTULUI - utilaj multifunctional   

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului   

„ACHIZIȚIE DE UTILAJ ORAS AMARA JUDETUL IALOMITA”  

in mii lei/mii euro la cursul 4,7779 lei/EURO, curs E.C.B. din data de 12.03.2020 

            4,7779 

Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA Nr. 
Crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli 

Lei Euro Lei Lei Euro 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 Construcţii şi instalaţii 0 0 0 0 0 

4.1.1. Arhitectura 0 0 0 0 0 

4.1.2 Structura de rezistenţă                           0 0 0 0 0 

4.1.3 Instalaţii 0 0 0 0 0 

4.2 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care necesita montaj 

  0 0 0 
0 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
cu montaj 

0 0 0 0 
0 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care nu necesita montaj şi echipamente de 
transport  (Utilaj multifunctional) 

470.623 98.500 89.418 560.042 117.215 

4.4.1 Utilaj- tractor 132.348 27.700 25.146 157.494 32.963 

4.4.2 Remorca 33.445 7.000 6.355 39.800 8.330 

4.4.3 
Cisterna vidanja - 4000 LITRI 
cu KIT de stingerea incendiilor 

67.846 14.200 12.891 80.737 
16.898 

4.4.4 Lama dezapezire 25.801 5.400 4.902 30.703 6.426 

4.4.5 Tocatoare cu brat 39.179 8.200 7.444 46.623 9.758 

4.4.5 Perie de maturat 24.845 5.200 4.721 29.566 6.188 

4.4.6 Tocataore crengi 36.790 7.700 6.990 43.780 9.163 

4.4.7 Burghiu de sapata 24.845 5.200 4.721 29.566 6.188 

4.4.8 Incarcator frontal 43.957 9.200 8.352 52.308 10.948 

4.4.9 Retorexcavator 41.568 8.700 7.898 49.466 10.353 

4.5 Dotări 0 0 0 0 0 

4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 

TOTAL CAPITOL 4 470.623 98.500 89.418 560.042 117.215 
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    Beneficiar  

 Ing. Dinu Ion   Oras Amara 

     primar, Maita Ion 

 

4. Finanțarea investiției 

Din valoarea totală a investiției de 590.387 Lei, sursele de finanțare propuse sunt: 

 - finantare ADI Ialomita – 300.000 lei 

 - cofinanţarea proiectului - 290.387  cu TVA lei, din care: 

- valoare cofinantare cheltuieli eligibile - 261.827  lei cu TVA 
-     valoare cheltuieli neeligibile – 28.560 lei cu TVA 

 

5. Principalii indicatori tehnico – economici ai investiției 

5.1 Valoarea totală: 590.387 lei, valoare eligibilă 300.000 lei 

5.2 Durata de realizare (luni): 9 luni 

 

5.3 Grafic de eșalonare a investiției exprimat valoric pe luni și activități: 

 

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Semnarea contractlui de 
finanțare 

x                

Derularea procedurilor de 
achiziție 

 x x x             

Sservicii consultanță 8.000    8.000       8.000        

Achiziție utilaj 
multifunctional 

        560.042        

Depunere doar de plăți                 

TOTAL 8.000    8.000    568.042        

 

 

  

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                      Mihaela STOIAN                                               SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                         Ştefan DOBRIŞ 
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-Anexa nr.2 la Hotărârea nr.34 din 17.03.2020- 

 

Indicatorii tehnico-economici 

ai utilajului multifuncțional 

 

a) valoarea totală a investiţiei (cu TVA) = 590.387 Lei,   
b) perioada de investiție: 9 luni 
c) indicatorii minimali, respectiv indicatorii de performanță – elemente 

fizice/capacitate fizică care sa indice atingerea țintei obiectivului de investiție. 
Utilaj multifuncțional cu multiple accesorii   

- motor: capacitate cilindrică: min 2887 cmc, putere motor: minim 84 CP, noxe poluare: 
STAGE III B ( Tier 4i), dublă tractiune 4x4,  

- remorcă min 3500kg,  volum încărcare min 6,2 mc,  
- cisternă vidanjă cu kit de stingere incendii – min 4000 litri, kit stingere incedii compresor 

MEC +pompă centrifugală de 1600 l/min + cutie GARDA 75C, sistem de cuplare furtun 
pompieri W52,   tun de împrăștiere apa pe o distantă de max. 50 m 

- lamă deszăpezire – lățime curățire min. 2200 mm 
- tocător cu braț - lățime de lucru cap tocător min. 0,80 m, distanța maximă de tocat față de 

axul tractorului min. 300 m 
- perie de măturat – dotată cu umidificator și bazin colector, lățime de lucru min 2,35 m, 

perie central min. Ø500 mm, rezervor min. 260 l, debit de până la min. 30 l/min. 
- tocătoare de crengi - tocat masă lemnoasă având diametrul de până la 8,5 cm, 

productivitate de min 6,5 mc/h 
- burghiu de săpat - transmiterea puterii de lucru, prin arbore cardanic cu ambreiaj; 

prevăzut cu arbore cardanic cu lungimea de 1400 mm cu bulon de siguranțășsi picioare 
de sprijin 

- încărcător frontal cu auto-nivelare; pentru tractoare între 40 – 110 CP; capacitate de 
ridicare  la punctul de pivotare, 1500 kg;   înălțime maximă de ridicare la punctul de 
pivotare 3500 mm; comandă cu Joystick;  

- retroexcavator cu sistem de prindere în cei 3 tiranți ai tractorului; putere necesară 60 – 90 
CP; rotație la 1800; adâncimea maximă de săpare 2,5 m, cupa de 300 mm lățime. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               SECRETAR GENERAL,                                                                                                                                  
Mihaela STOIAN                                                                     Ștefan DOBRIȘ 


