
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 37 
Din 05.11.2020 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru proiectul “Achiziţie utilaje 
pentru Serviciul Gospodărie Locală in comuna Iveşti, judeţul Galaţi”  

Iniţiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 7069 din 04.10.2020 

 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 05.11.2020; 
 Având in vedere Expunerea de motive a d-lui Gheoca Maricel, primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, inregistrată sub nr. 7069 din 04.11.2020; 
 Având în vedere Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi inregistrat sub nr. 7073 din 
04.11.2020; 
 Având în vedere Raportul de avizare a Comisiei nr.1, pentru agricultură şi activităţi 
economico - financiare; 

Având în vedere prevederile art. 120 și art. 121 alin.(1) și (2) din Constitutia României, 
republicată; 

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

Având în vedere 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 
conventii; 

Având în vedere prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru nr. 195/2006, a 
descentralizării, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.„b” și alin.(4) lit.„d” din O.U.G. 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 
  H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1.- Se aprobă indicatorii tehnico – economici actualizați pentru Proiectul „Achiziţie 

utilaje pentru Serviciul Gospodărie Locală in comuna Iveşti, judeţul Galaţi”, faza Caiet de 
sarcini, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Ivesti, judeţul Galaţi.  

 



Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
Comunei Iveşti, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Iveşti şi Prefectului judeţului 
Galaţi, şi se aduce la cunoştintă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de 
internet www.comunaivestiprimar.ro.  
 
 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Brăilescu Petru    Toma Zanfirica  
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 14           Consilieri prezenţi:  12 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 12 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri =0 

http://www.comunaivestiprimar.ro/


ANEXA 
La Hotărârea nr. 37 din 05.11.2020 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei  
 

” Achiziţie utilaje pentru Serviciul Gospodărie Locală in comuna Iveşti, judeţul Galaţi” 
 

I. Indicatori economici 

- Valoarea totală inclusiv TVA:   809.104,49 lei  

- Valoarea totală fără TVA:   679.919,74 lei   

- Investiţia de bază inclusiv TVA:  770.667,49 lei   

- Investiţia de baza fără TVA:   647.619,74 lei   

 
II. Indicatori tehnici 

Caracteristici tehnice BULDOEXCAVATOR:  

I. Motor 
 Diesel turbo supraalimentat cu pompa de injectie rotativa acționată 

electronic; 
 Putere motor 94CP brut. Cuplu motor 395 Nm; 
 Puncte de întreținere/verificare centralizate, usor accesibile prin partea 

stanga a cabinei; 
 Conform cu Directiva EU 2004/26/EC privind normele de poluare Stage V. 

 
II. Transmisie 

Tip “Power Shuttle” cu patru trepte de viteza, inainte / inapoi; 
Auto Idle 
Sistem cu sincronizatoare, ce permite schimbarea vitezelor in mers; 
Schimbarea electro-hidraulică a modului de tractiune de la 4x2 la 4x4; 
Viteza de deplasare –37 km/h. 

 
III. Directie 

Complet hidrostatica, controlata de o pompa Orbitrol; 
Punte față directoare, cu un unghi de bracare de 52˚. 

 
IV. Punte fata: 

Constructie robusta, destinata utilizarii in conditii grele de lucru; 
Articulatii și bolturi care nu necesita gresare; 
Arbore cardan cu articulatii fara întreținere și grilaj de protecție; 
Cilindru de directie plasati in fața puntii pentru mai multa protecție; 

 
V. Punte spate: 

Constructie cu trei camere separate de ulei(diferential și frana, și 
transmisii finale); 

 Frâne pe ambele roti,cu auto-reglare, cu discuri de frânare din Kevlar 
imersate in ulei; 

 Diferential blocabil 100%. 
 

VI. Sistem hidraulic: 
 Sistem hidraulic “Load Sensing” cu centru inchis, și perceperea sarcinii; 



 Pompa hidraulică cu pistoane axiale și debit variabil; 
 Divizoare de debit hidraulic; 
 Furtunuri hidraulice compacte tip 294, și cuple cu garnituri “O-ring”. 

 
VII. Sistemul incărcător: 

Sistem cu articulatie paralela; 
Cupa multifunctionala cu dinti, capacitate 1,03 m³;  
Furci stivuitor -kit complet ce conține urechi de prindere, sistem 

rabatabil și furci; 
Brate de ridicare divergente și traversa de ranforsare cu grosime marita; 
Sistem de revenire la pozitia de sapare,si mentinerea pozitiei cupei pe cursa 

de ridicare/coborare; 
Cupa incarcator solidă confectionată din materialul cel mai gros din industrie; 
Sistem „Ride Control” pentru amortizarea oscilatiilor cupei in timpul 

deplasarilor 
Radiatoare rabatabile pentru o întreținere usor de realizat. 

 
VIII. Sistemul electric: 

Construit după standarde navale, protejat impotriva coroziunii; 
Fire electrice colorate și numerotate, și conectori cu etansare de cauciuc; 
Firele sunt impletite și invelite cu o protecție din material ignifug; 

 
IX. Sistemul excavator: 

Cadru deplasare laterala fabricat prin turnare și detensionare, cu cilindrii de 
blocare cu întreținere din exterior, fara de montarea bratului de excavare; 

Cadru rotire fabricat prin turnare și detensionare, cu bucsi amovibile și profil 
special de retinerea vaselinei, și sistem de amortizare a rotirii bratului la capat 
de cursa; 

Brat de excavare curbat, cu ranforsari, și profil ingust pentru vizibilitate 
optima; 

Balansier extensibil, adancime de sapare 5.700mm; 
Placi de uzura reglabile din exterior; 
Linie hidraulica auxiliara pentru picon; 
Unghi de rotire a cupei de excavare 205˚. 
Comenzi mecanice (leviere) pentru bratul de excavare. 

 
X. Cabina: 

Proiectată sa ofere maximum de confort și ușurință în exploatare 
Structură ce indeplineste normele de protective ROPS și FOPS 
Sistem de ventilatie și incalzire cu doua filtre de aer; aer condiționat 
Geamuri drepte pentru ameliorarea spațiului interior și suprafete vitrate 

foarte mari pentru vizibilitate optima 
Scaun cu suspensie și reglare pneumatica; 
Comenzi și indicatoare de bord ergonomice, amplasate intuitiv. 
Puncte de întreținere/verificarecentralizate, usor accesibile 
Display soft key  

 
XI. Post de lucru: 

Lumini de lucru ( 4 față și 4 spate ) 



Alarmă avertizare la deplasarea cu spatele 
Girofar 
Trusă scule 

 
XII. Pachet protecție: 

Aripi de protecție roti față  
Grilaj „heavy duty” protecție cardan transmisie 
Protecție cauciuc stabilizatoare 
Grilaj lămpi semnalizare 

 
XIII. Atasamente: 

Cupă excavare 610 mm, 
ATAȘAMENTE:  

- Cupa de incărcător Generală cu Dinți, 0,9 Mc 
- Platformă de lucru extensibilă 1000x2000 mm 
- Kit furci stivuitor 1200 mm 
- Lamă de zăpadă 

 

 
Caracteristici tehnice MINIINCĂRCĂTOR PE PNEURI : 

I. Motor: 
CAT C3.3B DIT, turbodiesel, putere neta 73.9 CP 
Respectă norma de emisii Stage V; 
Filtrare dublă a aerului de admisie; 
Ventilator răcire cu acționare hidraulică și viteză variabilă permanent; 
Controlul acceleratiei prin intermediul mâinii și piciorului; 
Acumulatori fără întreținere; 

 
II. Managementul turatiei de lucru: 

Asigură turatia și cuplul motor optime modului de lucru; 
Asigură cresterea productivității și scăderea consumului de combustibil; 
Menține automat turația și nu permite oprirea motorului în timpul lucrului cu 

turatii joase. 
 

III. Transmisie: 
Hidrostatică cu tractiune pe toate 4 rotile; 
Sistem cu pompă hidraulică cu debit variabil și două hidromotoare; 

 
IV. Directie: 

Hidraulică cu comenzi pilotate și actionate prin intermediul unui joystick.. 
 

V. Sistemul hidraulic: 
Sistem hidraulic“Load Sensing” cu centru inchis și perceperea sarcinii; 
Pompă hidraulică cu pistoane axiale și debit variabil; 
Divizoare de debit; 
Furtunuri hidraulice XT-3™cu patru straturi impletite din fire otelite; 
Linie auxiliară hidraulică cu debit mărit ‘’high flow’’ și cuple rapide pentru 

echiparea cu atașamente; 



Ventilator de răcirea uleiului hidraulic pentru utilizarea intense și in medii cu 
temperaturi ridicate.  
 

VI. Sistemul electric: 
Construit după standarde navale și protejat împotriva coroziunii; 
Fire electrice numerotate și colorate; 
Fire impletite și imbricate cu protective din material ignifug; 
Conectori cu etansare din cauciuc. 

 
VII. Sistemul de incărcare: 

Sistem cu doi cilindrii de inchidere a cupei și cupa multifunctionala cu lama 
de uzură; 

Brat incărcător cu  mechanism de ridicare radial și cuplor rapid hidraulic; 
Comenzile cupei sunt pilotate și actionate prin intermediul unui joystick. 

 
VIII. Furtune hidraulice marcate cu coliere metalice: 

Permit identificarea rapida a oricarui furtun; 
Scurteaza semnificativ timpii de reparative și de imobilizarea utilajului. 

 
IX. Post de lucru: 

Cabina ROPS/FOPS (structura rezistenta la rasturnare și la obiecte care 
cad), etansa; 

Ventilatie și sistem de încălzire; aer condiționat 
Display advanced LCD, rearview cameră inclusă 
Scaun cu suspensie și reglarea poziției operatorului; 
Comenzi și indicatoare de bord ergonomice și amplasate intuitiv; 
Lumini de lucru și semnalizare; 
Covorase antialunecare cu demontare rapidă pentru curățare. 

 
X. Mentenanta: 

Acces rapid la punctele de întreținere și radiatoare; 
Deschiderea ușii spate la 90 de grade pentru acces ușor la motor, din 

ambele părți; 
Cabină bascule bila pentru acces usor la sistemul hidraulic; 

 
XI. Echipare ULTRA: 

Debit de ulei hidraulic highflow (debit marit). 
2 viteze; 
Cuplor rapid hidraulic; 
Radio AM/FM Bluetooth; 
Scaun cu suspensie pneumatic și incalzire; 
Cabina inchisa ROPS/FOPS/cu aer conditionat. 
Cupa material generale (fixa). 

 ATAȘAMENTE: PERIE ROTATIVĂ 
 

III. Durata de realizare: 12 luni 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI 
COMUNA IVEȘTI 
P R I M A R 
Nr. 7069 din 04.11.2020 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru 
proiectului „Achiziție utilaje pentru Serviciul Gospodărie Locală în comuna Ivești, județul Galați”. 

 
Comuna Ivești are calitatea de membru fondator în cadrul Asociatiei Grupul de Actiune 

Locală (G.A.L.) Siret Barlad Est. 

In cadrul acestui G.A.L.s-a obținut finanțarea unor utilaje necesare Serviciului de 
Gospodărie Locală al comunei Ivești, județul Galați. Utilajele aprobate au fost Incărcător 
multifuncţional cu braţ telescopic și Miniîncărcător frontal. 

Pentru achiziția utilajelor cu caracteristicile tehnice aprobate prin Hotărârea 
nr…26.10.2018, s-a organizat în două sesiuni, licitații publice (Anunțul de participare nr.CN 
1020458/17.04.2020 și Anunțul de participare nr.CN 1021961/19.06.2020), la care nu s-au 
depus oferte de către niciunul din cei doi operatori economici înscriși în Sistemul Electronic de 
Achiziții Publice. 

Având în vedere faptul că este în derulare termenul de implementare a contractului de 
finanțare cu CRFIR Constanța, propun Consiliului local modificarea indicatorilor tehnici  cu 
menținerea indicatorilor economici aprobați inițial, în conformitate cu proiectul de hotărâre 
anexat. Propunerea este de a achiziționa aceleași utilaje – Buldoexcavator  și Miniîncărcător 
pe pneuri, însă cu alte caracteristici tehnice. Caracteristicile tehnice ale utilajelor se regăsesc în 
anexa la proiectul de hotărâre propus. 

Consiliul local al comunei Ivești are competența de a analiza și aproba proiectul de 
hotărâre prezentat. 

 P R I M A R , 
 
      Gheoca Maricel  



ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNEI IVEŞTI 
P R I M A R , 
Compartimentul Administrator Public 
Nr. 7073 din 05.11.2020  
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați 
pentru proiectul „Achizitie utilaje pentru Serviciul Gospodarie Locala in comuna Ivesti, 
judetul Galati” 

  
Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere aprobarea indicatorilor 

tehnico – economici actualizați pentru proiectului „Achizitie utilaje pentru Serviciul 
Gospodarie Locala in comuna Ivesti, judetul Galati”. 

Actualizarea indicatorilor tehnici a rezultat din noul caiet de sarcini pentru achiziție, 
urmare derulării a două proceduri de achiziție, la care nu s-au depus oferte de către niciun 
solicitant. 

Prin proiectul propus se vor asigura condiţii pentru ca activitatea serviciului de 
gospodărie locala să se desfasoare in condiţii corespunzătoare in condiţiile in care in prezent in 
patrimoniul comunei sunt utilaje insuficiente și invechite, cu un grad ridicat de uzura, degradate 
atat din punct de vedere tehnic cat și moral. 
 Fondurile necesare realizarii investitiei vor fi cu finantare nerambursabilă, prin Grupul de 
Acțiune Locală in care comuna Iveşti are calitatea de membru. 
 Necesitatea proiectului prezentat de initiator este determinata asigurarea unor conditii 
minime pentru intreţinerea spaţiilor verzi din localitate. 

Proiectul de hotărâre este intocmit cu respectarea prevederilor: 
- art.129 alin.(2) lit.„b” și alin.(4) lit.„d” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 
- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și 

completarile ulterioare; 
- art.3 lit.”a”, art.5 lit.”a”, art.7, alin.(1) lit.”e”, alin.(8)   din O.U.G. nr.28/2013, pentru 

aprobarea Programului national de dezvoltare locala; 
 Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie 

dezbătut şi aprobat în şedinţa extraordinară din luna noiembrie 2020 a Consiliului local al 
comunei Iveşti, judeţul Galaţi. 
      
 
 
 

ADMINISTRATOR PUBLIC, 
 

Băraru Oana Giorgiana 
 
 
 


	RAPORT DE SPECIALITATE

