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nr. …… din …………………..

PROIECT

Consiliul local al comunei Pîrteștii de Jos,
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de domnul Toma Ioan Pavel, primar al

comunei Pîrteștii de Jos, judeţul Suceava, , înregistrată sub nr. 6855 din
13.10.2017;

- Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României,
republicată;

- Prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- Prevederile 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;

- Prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- Prevederile art. 19 alin.(1) lit.a), alin. (2) și art. 20 alin (1) lit c), h) și i) din Legea

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

- Prevederile art.21 alin.(1) din secțiunea a 4-a a Criteriilor de performanță
aprobate prin Ordinul 96/2016 cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor 36 alin. (2) lit. b) și d), alin.(4) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.8, art.
45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Achiziționare autospecială de
pompieri pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în comuna
Pîrteștii de Jos, județul Suceava”, denumit în continuare Proiectul.

Art. 2. - Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al proiectului
„Achiziționare autospecială de pompieri pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență în comuna Pîrteștii de Jos, județul Suceava”, ce va fi depus spre
finanțare prin Axa LEADER, Submăsura 19.2, prin Asociația GAL Cetatea Bucovinei,
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M4/6B – INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI LEADER AL ”GAL
CETATEA BUCOVINEI”.

Art. 3. - Cheltuielile și lucrările 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. - Comuna Pîrteștii de Jos 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.

Art. 5. Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa caz,
precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa care este parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia Ioan-
Pavel TOMA, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite.

Art. 7. - Se aprobă asigurarea tuturor cheltuielilor necesare cofinanțării proiectului.
Art. 8. - Se nominalizează domnul Ioan-Pavel TOMA, reprezentant legal și primar

al Comunei Pîrteștii de Jos, județul Suceava, pentru relația cu GAL “CETATEA
BUCOVINEI”/AFIR în derularea proiectului.

Art. 9. Comuna Pîrteștii de Jos se angajează să asigure funcționarea la parametri
proiectați și întretinerea investitiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de
plata.

Art. 10. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
Comunei Pîrteștii de Jos, jud. Suceava, domnul Ioan-Pavel TOMA.

Art. 11. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei
Pîrteștii de Jos, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Pîrteștii de Jos și
prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul
primăriei, precum și pe pagina de internet a comunei.

Initiator,
PRIMAR,

Toma Ioan Pavel

Avizat pentru
legalitate
Secretar
comună,
Ciornei
Laura
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Anexa la Proiect HCL nr. 6856/13.10.2017

CARACTERISTICI TEHNICE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții

„Achiziționare autospecială de pompieri pentru dotarea Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență în comuna Pîrteștii de Jos, județul Suceava”

Beneficiar: Comuna Pîrteștii de Jos, județul Suceava

1. Valoarea totală a investiției: 126.567 euro inclusiv TVA, respectiv 106.359 euro
fără TVA;

2. Eşalonarea investiţiei:

anul I –

126.567 euro inclusiv TVA, respectiv 106.359 euro
fără TVA;

1. Durata de realizare a investiţiei : 12 luni.

2. Numarul de locuitori deserviti: 2.778.

3. Operatori economici deserviti (nu este cazul)

4. Caracteristici tehnice minimale autospecială de pompieri

Motor: Diesel, 250 CP, supra-alimentare cu turbo compresor, EURO 6;

Forma de tracțiune 4x2;

Cutie de viteze manuală;

Direcție asistată hidraulic;

Frânare pe discuri;

Sistem antiblocare roți (ABS);

Antipatinare roti ASR;

Asistenta la franare de urgent AFU;

Controlul traiectoriei si * ystem antirasturnare ESC;
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Cabină simplă, 2 uși, 3 locuri;

Agregatul de pompare cu dispozitiv automat de amorsare, cu două trepte de
presiune (o treaptă pentru presiune normală 0-16 bar și o treaptă pentru
presiune înaltă 35-40 bar). Antrenarea agregatului de pompare se realizează
prin transmisie cardanica de la priza de putere a cutiei de viteze;

Colectori de admisie si refulare;

Rezervor de apă din oțel inoxidabil cu capacitate de 3.500 litri;

Rezervor spumă din oțel inoxidabil cu capacitate de 240 litri;

Echipament de semnalizare acustică-optică;

Dotări PSI:

- Cazma cu coadă 1 buc.

- Cange cu coada si prelungitor 1+1 buc.

- Cordita pentru legat furtun 2 buc.

- Cordita sustinere sorb 2 buc.

- Cheie hidrant cu mufa 1 buc.

- Cheie racord ABC 2 buc.

- Distribuitor B/CBC 1 buc.

- Furtun refulare tip B cu racorduri 5 role

- Furtun refulare tip C cu racorduri 5 role

- Hidrant portativ 1 buc.

- Reductie racord B-C 2 buc.

- Sorb cu sita tip A si cos 1+1 buc.

- Stingator cu pulbere tip P-6 1 buc.

- Tub absortie tip A cu racorduri tip A. 4 buc.

- Topor tarnacop cu toc 1 buc.

- Tevi refulare B 2 buc.

- Tevi refulare C 2 buc.

- Bobina cu cablu proiector 1 buc.

- Trepierd proiector 1 buc.

- Proiector PSI 1 buc.
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Primar,

Toma Ioan Pavel


