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ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SAGNA 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

nr. 7416 din 17.11.2022 
Privind implementarea proiectului „Achiziție de utilaj pentru serviciul public de 

gospodarire comunala in comuna Sagna, județul Neamț” 
 
 

Consiliul local al comunei Sagna, constituit la data de 15.10.2020; 
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. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
f) H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate 
din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

g) Gidul solicitantului – Masura M3.2 – ”Dezvoltare locala in zonele rurale” 
h) Anuntul de deschidere sesiune apel de selecție pentru M3.2/6B – Dezvoltare 

locală în zonele rurale – FEADR cu numărul de referință A4/10/2022; 
i) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Sagna – Iacob 

Gheorghe, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 7417 din 17.11.2021, prin care se 
susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivității; 

j) raportul de specialitate întocmit de domnul Dubău Florin, înregistrat cu nr. 7418 
din 17.11.2022, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”b și d”, alin. (4), lit. ”d”, alin. (7), lit. ”n”, respectic art. 
139 alin (1), art. 140 alin. (1), precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. ”a”, din O.U.G. nr. 
57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

 Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Achiziție de utilaj pentru serviciul 
public de gospodarire comunala in comuna Sagna, județul Neamț” denumit în 
continuare Proiectul. 

Art.2 – Se aproba necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei 
din cadrul proiectului, conform anexei.1 la prezenta, care este parte integranta a prezentei 
Hotarari. 

Art. 3. – Se aproba sustinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de  
243.455,52 cu TVA (49.282,49 euro cu TVA). 

Art. 4. -Se aproba cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru 
perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de 
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Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii, cu o valoare totala de 321.484,00 lei fara TVA 
(65.077,73 euro fara TVA), respectiv 382.565,97 lei cu TVA (77.442,50 euro cu TVA) 

Art. 5. - Autoritățile administrației publice locale 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. 6. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa caz, 
precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa 2, care este parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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 
Iacob Gheorghe, avand functia de primar al Comunei Sagna, judetul Neamt. 

Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
UAT -Comuna Sagna, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Sagna și 
Prefectului Județului Neamt și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul 
primăriei, precum și pe pagina de internet http://www.primariasagna.ro/ 
 
 

     Inițiator 
 Primar 
  Iacob Gheorghe 
        Avizează 
      Secretarul general al comunei Sagna 
           Lungu Teodora 
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Anexa  1 la P.H.C.L. nr. 7416/17.11.2022 

 

Necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei 

În momentul de față, Comuna Sagna se confruntă cu impedimente privind furnizarea serviciilor 
publice de gospodărire comunală – probleme existente datorită lipsei dotărilor cu echipamente tehnico-
edilitare. 

Aceste probleme sunt generate de: 
 factori naturali: 

o căderi de zapadă  
o alunecări de teren  
o inundatii 
 

 factori antropici:  
o depozitările necontrolate a deșeurilor rezultate din gospodării, activitățile agricole 
și/sau economice; 

 
Toate aceste probleme sunt considerate ca fiind și factori poluanți pentru teritoriul Comunei Sagna. 

Pentru limitarea și stoparea acestor factori, precum și a altor probleme ce apar pe teritoriul Comunei Sagna, 
este necesară achiziționarea unui utilaj specializat care sa poată interveni în momentul în care acești factori 
se materializează. 

Acest utilaj va fi folosit în cadrul Compartimentului de Gospodărire Comunală existent la nivelul 
Comunei Sagna și are ca obiectiv rezolvarea rapidă a situațiilor de urgență generate de factorii mai sus 
menționati, utilajul nefiind generator de venituri.  

Importanța Administratiei Publice Locale provine din implicarea acesteia în sfera interesului public, 
respectiv in necesitațile vitale ale comunității, problematica ce nu poate fi satisfăcută de individ sau de 
inițiativa privată. Din moment ce Administrația Publică Locală influențează cea mai largă sferă socială, iar 
efectele se regăsesc la nivelul global al unei comunități și chiar dincolo de granițele acesteia, este evident că 
un deziderat fundamental îl reprezintă aspectul Comunei prin serviciile pe care le oferă.  

În consecință, prin prezentul proiect, Comuna Sagna urmărește achiziționarea unui utilaj pentru 
gospodarire comunala care, împreună cu cele deja existente, să poată interveni în anumite situații, precum: 

 
- deszăpezire – activități de îndepărtare a zăpezii de pe infrastructura rutieră de interes local precum și 

împrăștierea de material antiderapant; în vederea facilitării accesului unui numar cât mai mare de 
persoane la serviciile administrației publice locale. 

- lucrări de întreținere a drumurilor și alte lucrări de infrastructura rutieră de interes local aflate în 
administrarea Comunei Sagna, pentru transportul pământului rezultat în urma săpăturilor, al deșeurilor 
și gunoaielor rezultate în urma efectuării lucrărilor de întreținere a drumurilor locale. 
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1 - Numărul locuitorilor deserviți de Proiect  - Populatia stabilă a comunei Sagna, 
judetul Neamț, conform Recensamantului populatiei anul 2011. 

Nr. 
crt. 

Judet Comuna Sex Populația stabilă 

1 Neamț Sagna Ambele 
sexe 

3883 

 

2 - Caracteristici tehnice ale Proiectului 

Caracteristici tehnice ale utilajului 

 Motor: minim 80 CP 

 Rezervor combustibil: minim 100 l 

 Tractiune: 4x4 

 Aer conditionat 

 Norma de poluare minim Stage V 

 Cupla de remorcare reglabila pe inaltime 

Dotat cu: 

 Compresor aer, sistem frânare pentru remorcă dublu circuit 

 Tiranți frontali, cuple hidraulice și coarne 

 Tiranți frontali cu priză de putere față 

 Contragreutăți față 
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Beneficiar:            Comuna Sagna, Judetul NEAMT 
Amplasament:       sat Sagna, comuna Sagna, judetul NEAMT 

DEVIZ GENERAL - TOTALIZATOR privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului: 

„Achiziție de utilaj pentru serviciul public de gospodarire comunala in comuna Sagna, județul Neamț”  
    Data intocmirii:     

  în mii lei/ mii euro la cursul 
4.9400 Lei/euro din data de 12.10.2022 

nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

lei euro lei lei euro 
1 2 3 4 5 6 7 

                                                   Capitolul 1 -  Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0 0 0 0 0 
1.2 Amenajarea terenului 0 0 0 0 0 

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

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0 0 0 
TOTAL Capitol 1 0 0 0 0 0 

                                                    Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investitii 
TOTAL Capitol 2 0 0 0 0 0 

                                                    Capitolul 3 - Capitolul pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
3.1 Studii  0 0 0 0 0 

 3.1.1 Studii de teren 0 0 0 0 0 

 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 0 0 
  3.1.3 Alte studii specifice 0 0 0 0 0 

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

3.3 Expertizare tehnica 0 0 0 0 0 

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

3.5 Proiectare 0 0 0 0 0 

 3.5.1 Tema de proiectare 0 0 0 0 0 

 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0 0 0 0 0 

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

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

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

  3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0 0 0 0 0 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0 0 0 
3.7 Consultanta 32,000.00 6,477.73 6,080.00 38,080.00 7,708.50 

 
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investitie 32,000.00 6,477.7328 6,080.00 38,080.00 7,708.50 

  3.7.2 Auditul financiar 0 0 0 0 0 
3.8 Asistenta tehnica 0 0 0 0 0 

 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0 0 0 0 0 

 3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 0 0 0 0 0 
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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 0 0 

3.8.2 Dirigintie de santier 0 0 0 0 0 
TOTAL Capitol 3 32,000.00 6,477.73 6,080.00 38,080.00 7,708.50 

                                                    Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 
4.1 Construcţii şi instalaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4.3 
Utilaje, echip. tehn. şi funcţionale care necesita 
montaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

289,484.00 58,600.00 55,001.97 344,485.97 69,734.00 

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL Capitol 4 289,484.00 58,600.00 55,001.97 344,485.97 69,734.00 

                                                    Capitolul 5 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 
5.1 Organizare de şantier  0 0 0 0 0 

5.1.1 Lucrări de construcţii si inst. aferente organizarii 
de santier 

0 0 0 0 0 

  5.1.2 Chelt. conexe organizării de santier 0 0 0 0 0 

5.2 Comision, taxe, cote legale, costuri de finanţare 0 0 0 0 0 

 
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului 
bancii finantatoare 

0 0 0 0 0 

 
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii 

0 0 0 0 0 

 

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

0 0 0 0 0 

 
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 
CSC 

0 0 0 0 0 

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

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0 0 0 0 0 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0 0 0 

TOTAL Capitol 5 0 0 0 0 0 

                                                    Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0 0 0 0 0 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0 0 0 0 0 

TOTAL Capitol 6 0 0 0 0 0 

 
TOTAL GENERAL 321,484.00 65,077.73 61,081.97 382,565.97 77,442.50 

din care C+M 0 0 0 0 0 
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     Curs  Euro / RON  4.9400 din data de 12.10.2022 

  Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total  

 RON Euro RON Euro RON Euro 

Ajutor public nerambursabil 
139,110.45 

 

28,160.01 

  

139,110.45 

 

28,160.01 

 

Cofinantare privata, din care: 
0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

    - autofinantare 0 0 0 0 0 0 

    - imprumuturi 0 0 0 0 0 0 

Buget local 
0 

 

0 

 

243,455.52 

 

49,282.49 

 

243,455.52 

 

49,282.49 

 

TOTAL PROIECT 
139,110.45 

 

28,160.01 

 

243,455.52 

 

49,282.49 

 

382,565.97 

 

77,442.50 

 

 

 


