
 

 

 

 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA GHERĂSENI 

CONSILIUL LOCAL 

                                      
 

 HOTARARE 
privind implementarea proiectului „ACHIZIȚIE  BULDOEXCAVATOR 

MULTIFUNCȚIONAL  PENTRU  SERVICIUL «CONSILIUL LOCAL GHERĂSENI- 

SERVICIUL APĂ CANAL»” 
 

 

 
      Consiliul local Gherăseni, judeţul Buzău, 
      Având în vedere: 

      - referatul de aprobare a primarului comunei Gherăseni, judeţul  Buzău,    
înregistrată sub nr.6285/10.10.2022;    

      - proiectul de hotărâre nr.48/149/10.10.2022 privind implementarea 

proiectului „ACHIZIȚIE  BULDOEXCAVATOR MULTIFUNCȚIONAL  PENTRU  
SERVICIUL «CONSILIUL LOCAL GHERĂSENI- SERVICIUL APĂ CANAL»”; 

      - raportul de specialitate  întocmit de compartimentul de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Gheraseni, județul Buzău 
înregistrat sub nr.6286/10.10.2022; 

      - raportul de avizare nr.6304/11.10.2022 al Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 

cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 
      - raportul de avizare nr.6303/11.10.2022 al Comisiei pentru învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement din cadrul 

Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 
      - raportul de avizare nr.6302/11.10.2022 al Comisiei pentru programe de 

dezvoltare, economico-socială, buget-finanţe, administrarea bugetului privat al 

comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi 
comerţ din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 

      - prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, 

republicat; 
- 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 Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

     În temeiul prevederilor art.139 şi art.196 din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 

 
 



 

HOTĂRĂŞTE: 

 

      Art.1. Se atestă necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al 
investiţiei și în cosecinţă, se aprobă implementarea proiectului "Achiziție 

buldoexcavator multifuncțional pentru serviciul «Consiliul Local Gherăseni-

Serviciul apă canal»”, denumit în continuare Proiectul. 
 

       Art.2. 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.3. Comuna Gherăseni se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 
cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la 

data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului, precum şi cofinantarea 

necesară. 

 
       Art.4. Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa 

caz, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

       Art.5. Reprezentantul legal al comunei în relaţia cu AFIR pe întreaga 

perioadă de derulare a proiectului este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla 
sa calitate de Primar și de Ordonator principal de credite. 

 

       Art.6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 
primarul Comunei Gherăseni, domnul Vasile ȚINTĂ.          

 

       Art.7. Secretarul general al comunei va comunica, în termenele și în 
condițiile legi, Institutiei Prefectului – județul Buzău, Institutiei Primarului 

comunei Gheraseni, autorităţilor și instituțiilor publice interesate şi va aduce la 

cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local,  
Pavel Paul 
 

 
                                                       Contrasemnează pentru legalitate 

                   Secretar general al comunei,  
                                                                                                            Radu Nina 

 
 

 

 
 
        Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Gherăseni, în şedinţa de îndată 
din data de 11 octombrie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, - vot împotrivă, - abţineri, din numărul 
total de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 

Gherăseni, 11 octombrie 2022 

Nr. 47                    

 

 



 

 

 

                                                                              Anexa la HCL nr.47/11.10.2022        
 

 

 
 

Specificatii tehnice aferente obiectului proiectului 

”ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR MULTIFUNCȚIONAL PENTRU SERVICIUL 
«CONSILIUL LOCAL GHERĂSENI- SERVICIUL APĂ CANAL»”, proiect ce va fi 

depus spre finanţare prin PNDR 2014-2020, submăsura 7/6B 

 
 

 

 

LOCUITORI DESERVITI - 3.456 locuitori 
 
AGENTI ECONOMICI DESERVITI - toti agenții economici / toate instituțile publice 

ce își au sediul pe teritoriul localităților aparținătoare ale comunei Gherăseni 

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE : 

-  Cutie automata de viteze cu 6 trepte înainte / 3 trepte revers 

-  Axe Heavy-Duty 

-  Diferenţial autoblocant (LSD) pentru puntea spate 

-  Pompa hidraulica cu roti dintate si distribuitor hidraulic. 

-  Cupa de incarcare multifuncţionala 6 in 1, actionata cu joystick 

-  Capacitate cupa de incarcare 1,1 m3 

-  Brat de excavare extensibil 

-  Cupa de excavare de 600 mm 

-  Capacitate cupa de excavare 0,17 m3 

-  Instalatie hidraulica pentru picon 

-  Motor turbodiesel, capacitate cilindrica - minim 3.400 cm3 

-  Putere maxima: minim 55 kW / 74,8 CP 

-  Norme poluare - minim Stage V 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local,  

Pavel Paul 

 

 

                                                       Contrasemnează pentru legalitate 

                   Secretar general al comunei,  

                                                                                                            Radu Nina 
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