UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ

COMUNA COROISÎNMĂRTIN
HOTĂRÂREA
nr.38 din 6.09.2021
privind implementarea proiectului „Achiziţie buldoexcavator cu atașamente de
către Comuna Coroisînmartin, Județul Mureș”

Consilul Local al Comunei Coroisânmărtin întrunit în şedinţă extraordinară, cu convocare de îndată
conform art.134 alin4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administativ, cu
modificările şi completările ulterioare,
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.129 alin.7 lit.n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;
e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna
Coroisînmartin, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 1363 din 3.09.2021, prin care se susține necesitatea
și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
b) raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat cu nr. 1364 din 3.09.2021, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
c)

raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Coroisînmartin,

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de
interes local, realizarea investiţiei fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 18.08.2020 „Achiziţie
buldoexcavator de către Comuna Coroisînmărtin, Județul Mureș”,

HOTARASTE :

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Achiziţie buldoexcavator cu atașamente de către
Comuna Coroisînmartin, Județul Mureș”, denumit în continuare Proiectul.
Art.2. Investiţia este necesară, oportună pentru comuna Coroisânmărtin şi are potenţial economic.
Art. 3. - 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. – Comuna Coroisânmărtin 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 nr. 1, care este parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.6. – Pentru relaţia cu AFIR şi cu Asociaţia GAL Podişul Târnavelor în vederea derulării programului
sus menţionat se desemnează dl. Comerzan Nicolae, în calitatea sa de reprezentant legal al comunei
Coroisânmărtin.
Art. 7. - 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. 8. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei
Coroisînmartin.
Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut
de lege, primarului comunei și prefectului județului Mureș și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul
primăriei, precum și pe pagina de internet www.comunacoroisinmartin.ro

Contrasemnează:

Președintele de ședință
Moldovan Călin

Secretarul General al C o m u n e i
Pop Mircea

Anexa nr. 1 la HCL nr. 38/ 6.09.2021
Nr.
crt.

Indicativ

Indicator

1

Numărul locuitorilor Comunei COROISÎNMARTIN, conform datelor de la recensământul
populației din anul 2011:

1447

2

Numărul locuitorilor Comunei COROISÎNMARTIN deserviți de proiect:

1447

3

Populaţie dezavantajată din randul minorităţilor, tinerilor sau femeilor

151

3

Numărul operatorilor economici deserviți de proiect:

18

4

Numărul instituțiilor publice / entități / culte religioase deservite de proiect:

27

5

Caracteristicile tehnice ale proiectului:

Utilaj / echipament

Specificații tehnice minimale

Valoarea
medie (euro)

Buldoexcavator

A1. Putere: minim 90 CP
A2. Normă de poluare: STAGE V
A3. Greutate operațională: minim 8000 kg
A4. Transmisie: 4x4
A5. Dotări de performanță: sistem hidraulic, cuplă rapidă pentru brațul excavator, cuplă
rapidă pentru sistemul de încărcare, cupă de excavare pentru brațul excavator de 600
mm, cupă de încărcare multifuncțională ”4in1” pentru sistemul de încărcare, cabină
standardizată ROPS/FOPS cu sistem de încălzire și ventilație, braț telescopic
A6. Performanțe minime braț de excavare: adâncime maximă de săpare (mm) – minim
5500 mm
A7. Performanțe minime sistem de încărcare: capacitate de ridicare – minim 3000 kg

68.156

Cupă trapezoidală
pentru șanțuri
Perie de curățat
asfaltul

968

Cupă trapezoidală pentru șanțuri standardizată pentru profilul șanțului

4.752

Perie de curățat asfaltul

TOTAL

Nr.
crt.

73.876

Indicativ

Indicator
EURO

LEI

6

Valoarea totală fără TVA a proiectului:

77.138,55

380.647,88

7

Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA:

70.000,00

345.422,00

7.1

Buldoexcavator (linia de buget 4.4)

68.156,00

336.322,59

7.2

Consultanță în managementul proiectului

1.844,00

9.099,40

8

Valoarea cheltuielilor neeligibile fără TVA:

7.138,55

35.225,88

9

Valoarea TVA-ului:

14.656,32

72.323,07

Curs Euro / leu: 1 euro = 4,9346 din data de 01.09.2021 (publicat pe pagina web a Bancii Central Europene
www.ecb.int/index.html)
Președintele de ședință,
Moldovan Călin

Contrasemnează:
Secretarul General al C o m u n e i
Pop Mircea

