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ROMANIA
JUDEŢUL BACAU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLAGESTI
w A

HOT~A
NR.JJDIN~l\1~2D (~

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai
proiectului "Achizitie autocamion pentru dotarea Serviciul A.D.P.P. Blagesti,

comuna Blagesti, judetul Bacau"

Consiliul local al comunei Blagesti întrunit în şedinţă ordinara/extraordinară din data de
18 .OPt2,Vljla convocarea Primarului:
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

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

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
d) art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art, 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;
g) în temeiul prevederilor art, 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea

administraţiei publice locale nr. 21512001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
luând act de:

l.Expunere de motive a primarului, în calitatea sa de iniţiator, prin care se susţine
necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivităţii;

2.Raport de specialitate a Serviciului de .t\dmini~ I)omeniului Public si Privat
al comunei Blagesti înregistrata cu nr.I;B8~[2, prin care se motivează,
în drept şi în fapt, necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport
pentru dezvoltarea colectivităţii;

3.HCL nr.l5 din 19.03.2017 prin care comuna Blagesti adera la ASOCIAŢIA O.A.L
ULMUS MONTANA.

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor
publice de interes local.

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Achizitie
autocamion pentru dotare Serviciul A.D.P.P. Blagesti, comuna Blagesti, judetul Bacau",
astfel:
Total investitie fara TVA = 373.979,73 lei
Total investitie cu TVA = 445.035,88 lei
Valoarea eligibila a poiectului ramane neschimbata, in suma de 245.502,95 lei
Valoarea neeligibila a proiectul se majoreaza in urma primirii ofertelor de pret actualizate
de la furnizori si este in suma de 199.532,93 lei, compusa din 128.532,78 lei si 71.056,15 lei
TVA.
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Cheltuielile neeligibile ale proiectului in suma de 199.532,93 lei vor fi suportate integral de
catre COMUNA BLAGESTI din bugetul local, respectiv 128.476,78 lei valoare neeligibila si
71.056,15 lei TVA.
Art. 2. Prin proiect se va dota Serviciul ADPP Blagesti cu:
Art. 2. Prin proiect se va dota Serviciul ADPP Blagesti cu:
AUTOCAMION 4X4:
Sasiu - 4x4 EURO 6:

masa maxima autorizata(inmatriculare) minim Il - maxim 13 tone,
• sarcina utila: minim 5500 kg,
• axa fata de minim 5000 kg, axa spate pneumatica de minim 7000 kg,
• latime vehicul 2300 - 2700 mm,
• cutie de viteze cu minim 6 trepte inainte si 1 trepte inapoi, dotata cu priza de

putere,
• putere motor: minim 170kw si cuplu motor de minim 800 Nm
• ecartament: max. 2100 mm,
• lungime totala autovehicul: max 8000 mm,
• Priza de putere pe motor, fata, cu pompa tandem,
• Roata rezerva.

Bena basculabila:
• Basculanta pe 3 parti, dimensiuni minime standard 4000 x 2350 x 700 mm
• Acoperis de protectie, scurt, pentru basculanta
• Bena basculanta, podea 5 mm, ranforsata
• Nise de fixare a incarcaturii in podeaua basc.
• Panou lateral inaltime 700 mm
• Inaltime perete rata 1200 mm

Art. 3. Primarul comunei Blagesti prin compartimentele din cadrul aparatului de Specialitate al
primarului va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunica prin intermediul Secretarului comunei Blagesti in termenul
prevăzut de lege, Primarul comunei Blagesti si Prefectului Judeţului Bacau si se aduce la
cunoştinţa publica prin publicarea pe pagina de internet W\\'w.comunablagesti.ro, precum şi
prin alte mijloace de publicitate locale.

CONTRASEMNEAZĂ ,
Secretar al Comunei B sti

C ianu Cecilia

.,.~~-,..

Nr. consilieri locali f...r
Nr. consilieri locali prezenti /r-
Voturi "oentru" is:
Voturi "împotrivă" O
Voturi "abţinere" CJ
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VALOAREA PROIECTULUI
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Buatlaeal -. .- : ..__ .J_._.42.83~...()1, 42.832,01
TOTAL PROIECT l 51.700ooi 4U32,Oll 95.532,01
Procent contributie publlea ! ~~.
Avans solicitat I 26.300,00:

Procent avans solicitat ca procentclill ajutorul pu"'lc nemlllKmabU I ~ Suma avans mai mICade 505 din
49,~J." ..1.. ruJ BubUe

C:Ofiflantare prfQta din care 0,00 , I

Contrasemeaza,
Secretar al UAT Comuna Blages .

Colbia




