
România                                                                                         
Comuna Nădrag
Judeţul Timiş                                                                                 
Consiliul Local

 HOTĂRÂREA nr. 71
din  11 noiembrie 2022

             Privind aprobarea implementării proiectului „Dotarea Serviciului Voluntar pentru
Situaţii  de Urgenţă  al  Comunei  Nădrag cu  o autoutilitară  de  primă intervenţie  şi   cu un
vehicul utilitar  UTV dotat cu sistem de stingere incendii”  finanţat  prin FEADR în cadrul
programului LEADER 2014 - 2020 măsura 6/6B – Servicii de bază şi reînnoirea teritoriului,
prin intermediul Asociaţiei Microregionale Ţara Făgetului.

Consiliul Local al comunei Nădrag;
Având în vedere necesitatea si aprobării indicatorilor tehnico – economici rezultati

din documentaţia de specialitate întocmită pentru această investiţie;
               Având în vedere referatul nr. 2571 din 08.11.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
               Având în vedere referatul  nr. 2572 din 08.11.2022 al compartimentului de
specialitate;
               Având în vedere avizul favorabil nr. 2573 din 08.11.2022 al comisiei de specialitate
a consiliului local;
              Având în vedere Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 6/6B – Servicii de
bază şi reînnoirea teritoriului.

Cu respectarea HG. Nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor  publice,  precum şi a structurii  şi  metodologiei  de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

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) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
f) Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și

completările ulterioare;
               În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) li. d) şi art.139 alin . (1) din  OUG
nr.57/2019 – Codul administrativ.
               În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

               Art. 1.  Se aprobă implementarea proiectului „Dotarea Serviciului Voluntar pentru
Situaţii  de Urgenţă  al  Comunei  Nădrag cu  o autoutilitară  de  primă intervenţie  şi   cu un
vehicul utilitar  UTV dotat cu sistem de stingere incendii”  finanţat  prin FEADR în cadrul
programului LEADER 2014 - 2020 măsura 6/6B – Servicii de bază şi reînnoirea teritoriului,
prin intermediul Asociaţiei Microregionale Ţara Făgetului



              Art.2  Se confirmă necesitatea şi oportunitatea achiziţionării  mijloacelor fixe
achiziţionate prin proiectul  aprobat prin art.1, pentru locuitorii  Comunei Nădrag. 
              Art.3  Se  aprobă valorile proiectului menţionat la art. 1,după cum urmează:

a) Valoare totală inclusiv TVA = 569.147,082 lei respectiv 116.045,893 euro
b) Valoare eligibilă fără TVA = 376.891,207 lei respectiv 76.846 euro
c) Valoare neeligibilă fără TVA 101.383,65 lei respectiv 20.671,556 euro
d) Valoare totală TVA ( neeligibilă ) = 90.872,225 lei respectiv 18.528,336 euro

Art.4  Se aprobă ca, cheltuielile aferente Proiectului să fie prevăzute în bugetul local
pentru  perioada  de  realizare  a  investiției  de  24  de  luni,  în  cazul  obținerii  finanțării  prin
programul LEADER 2014 - 2020 măsura 6/6B.

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 Principalele caracteristici tehnice  ale investitiei sunt : 
-   Autoutilitara  cabina dubla 4x4 instalatie stingere incendii   cu bazin apa minim 600 l.

- Cabina Dubla  ,Tractiune   4x4
- Dotat cu instalatie de stingere incendii + bazin inox  min.600l
- Carlig remorcare ,protectie interioara  bena ,troliu
- Sistem incalzire suplimentara  spatiu de lucru 
- Hard top  cu minim 2 deschideri .
- Sistem pentru stingere incendii ,cu apa si spuma
-   Vehicul UTV echipat cu sistem de stingere  incendii, rezervor minim 200 l.
-  Sistem de stingere incendii rezervor minim 200 l, motor termic  min 10cp cu pornire

electrica si manuala, furtun din material rezistent temperatura cu lungimea de minim 50 m;
pistol multifunctional jet apa/spuma/ceata;

 - Pompa de inalta presiune max50l/min/max40bar; furtun lungime  min.6 m si cupla 25 d.
Art.7  Numărul locuitorilor  deserviți de proiect este de 2.836 locuitori.
Art.8 Autoritățile  administrației  publice  locale  se  obligă  să  asigure  veniturile

necesare  pentru  asigurarea cofinantarii.
Art.  9  Reprezentantul  legal  al  comunei  este,  potrivit  legii,  primarul  acesteia  dl.

Muntean Liviu.
Art.10  Aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  asigură  de  către  primarul

comunei Nădrag, dl. Muntean Liviu. 
              Art.11 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  9 voturi pentru,  fiind prezenti 9 dintre
cei 11 membri ai consiliului local. 
              Art.12  Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timis.
- Primarului comunei Nădrag.
- Contabilitate.
- Afişare

                                                                                                     Preşedinte şedinţă
                                                                                                  Peţa Raluca Theodora    

Contrasemnează secretar : Fuior Mărioara

Consilier juridic : Wagner Marian


