
                                                                   ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMȚ 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului 
„Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru servicii publice desfășurate în comuna 

Vînători-Neamț, județul Neamț” 
 

Consiliul local al Comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 
-Ghidului Solicitantului, Măsura 4.4/6B „Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare socială în 

teritoriul GAL” din Apelul de Selectie nr.2 lansat de Asociația Grup de Acțiune Locală Ținutul 
Zimbrilor; 

-Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice; 

-Prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la 
Strasbourg la 15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

-Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrată sub nr.5138 din 
18.10.2018; 

-Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte, Programe-Dezvoltare Locală, din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrat sub nr. 5138 din 
18.10.2018; 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
În temeiul art. 36, alin. (2), litera „b” şi alin. 4, litera „d”, precum şi ale art. 45, alin. (2), 

coroborate cu art. 115. alin. (1), litera „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a proiectului „Achiziționarea de utilaje și 
echipamente pentru servicii publice desfășurate în comuna Vînători-Neamț, județul Neamț” 
 Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului, potrivit anexei nr.1 care este 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
 Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 
interesate. 
Nr. 46 
Din 25.10.2018                             

Presedinte de şedintă: 
  Consilier,  Veronica MIHĂEASA                                                          

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 
  Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   15 
   Pentru  :     15  
   Împotrivă:-                          
   Abtineri :-                                                                                              



   

 
PROIECT                                                  ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMȚ 

HOTĂRÂRE 
 

pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului 
„Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru servicii publice desfășurate în comuna 

Vînători-Neamț, județul Neamț” 
 

Consiliul local al Comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 
-Ghidului Solicitantului, Măsura 4.4/6B „Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare sociala in 

teritoriul GAL”din Apelul de Selectie nr.2 lansat de Asociatia Grup de Actiune Locala Tinutul 
Zimbrilor; 

-Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice; 

-Prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la 
Strasbourg la 15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

-Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrată sub nr.5138 din 
18.10.2018; 

-Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte, Programe-Dezvoltare Locală, din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrat sub nr. 5138 din 
18.10.2018; 

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
În temeiul art. 36, alin. (2), litera „b” şi alin. 4, litera „d”, precum şi ale art. 45, alin. (2), 

coroborate cu art. 115. alin. (1), litera „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a proiectului „Achiziționarea de utilaje și 
echipamente pentru servicii publice desfășurate în comuna Vînători-Neamț, județul Neamț” 
 Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului, potrivit anexei nr.1 care este 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
 Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 
interesate. 

Inițiator, 
Primarul comunei Vînători Neamț 

jr. Maria PETRARIU 
                                                                                                               Avizat pt. legalitate, 

                                                                                                                 Secretar, 
                                                                                                                 Alina-Iuliana FLOŞ 

 



 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA VÎNĂTORI-NEAMŢ 

 
Însuşit de Consiliul Local prin Hotărârea 

nr.46  din 25.10.2018 
 

Primarul Comunei, 
jr.Maria PETRARIU 

 
ANEXA 1 la HCL nr. 46/25.10.2018 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului 
„Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru servicii publice desfășurate în comuna Vînători-Neamț, județul 

Neamț” 
 
 

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru servicii publice desfășurate în 
comuna Vînători-Neamț, județul Neamț”: 
 
Indicatori tehnici: 

TRACTOR 
1. Putere nominală: Minim 71 KW/95 CP 
2. Tracțiune: 4X4 
3. Capacitate cilindrică: minim 4 cilindri 
4. Rezervor combustibil/DEF AdBlue: 105/12 l 
5. Transmisie: tip inversor electric hidraulic 
6. Viteza principală: 6 integral sincronizat cu Hi/Lo 
7. Inversor: electro-hidraulic controlat prin microprocessor 
8. Tip ambreiaj: hidraulic multi-disc umed 
9. Tip Frane: discuri hidraulice, franare pe 4 roti 
10. Cuplare 4x4: electro-hidraulica 
11. Contragreutăți: față 10x45 kg cu suport 
12. Norma de poluare: IV Final 
13. Garanție: minim 3 ani de la recepție 

Alte caracteristici: Bară de tracțiune, cuplă auto, cabină, climatizare 
RIDICĂTOR FRONTAL 

1. Sistem de prindere: În 3 puncte 
2. Capacitate: minim 3000 kg, categoria a II-a 
3. Compatibil cu tractorul 

LAMĂ ZĂPADĂ 
1. Pozitii de lucru: 4 
2. Lățime totală: 2800 mm 
3. Lățime de lucru: 2490 mm 
4. Alte caracteristici: cu sistem de amortizare a șocurilor, din metal HARDOX, sistem de prindere pentru 

ridicător frontal, compatibilă cu tractorul 
ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL 

1. Sistem de cuplare rapidă EURO 
2. Cilindru hidraulic dublu efect 
3. Mecanism paralelogram 
4. Manetă cu două poziții 
5. Capacitate de ridicare minim 1800 kg la minim 3.5 m înălțime 
6. Compatibil cu tractorul 

REMORCĂ MONOCARCASATĂ 
1. Remorcă agricolă 
2. Basculare minim 1 parte 
3. 1 osie față și 1 osie spate 
4. Înălțător minim 300 mm 



5. Ușă hidraulică dublă deschidere 
6. Minim 7t 
7. Compatibilă cu tractorul 

DITRIBUITOR MATERIALE ANTIDERAPANTE CU AUTOÎNCĂRCARE 
1. Capacitate minim 1700 kg 
2. Volum minim 1mc 
3. Lățime împrăștiere minim 2.5 – 6 m 
4. Viteză de lucru minim 5-40 km/h 
5. Compatibil cu tractorul 

 
 
 
 
Indicatori economici: 
 

Nr. 
crt. 

Nume indicator 
Valoare indicator 

- lei -   - euro - 
1 Valoare totală a investiţiei  381.145,55 81.768,08 
2 Valoare cheltuieli eligibile (fara TVA) 283.833,27 60.891,44 

3 
Valoare cheltuieli neeligibile (TVA aferent chelt. 
Eligibile+cheltuieli neeligibile Incl TVA)  

97.312,28 20.876,64 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
e-mail: comunavinatorineamt@gmail.com 

 
   Nr. 5138 din 18.10.2018                                                                      Aprob, 

                                                                                                                  Primar,                                  
                                                                                                              jr. Maria PETRARIU                  

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului 

„Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru servicii publice desfășurate în comuna 
Vînători-Neamț, județul Neamț” 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
- Ghidului Solicitantului, Măsura 4.4/6B„Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare sociala in 

teritoriul GAL”din Apelul de Selectie nr.2 lansat de Asociatia Grup de Actiune Locala 
Tinutul Zimbrilor; 

- art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
- art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele dinLegea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
- art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la 

Strasbourg la 15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 

Proiectul propus constă în achiziția unui utilaj specific pentru dotarea Compartimentului 
Administrativ gospodăresc - Protecția mediului al Comunei Vînători-Neamț, utilaj imperativ 
necesar pentru buna desfășurare a activităților din cadrul acestuia. 
Obiectivele propuse prin prezentul proiect sunt: 
- Menținerea în parametrii tehnici de siguranță și funcționare a sistemului stradal și 
terenurilor agricole din comună; 
- Intervenția promptă pentru înlăturarea stărilor de pericol în urma fenomenelor 
meteorologice, precum și rezolvarea lor operativă; 
- Reducerea costurilor cu închirierea utilajelor . 



 
Necesitatea - Primăria Comunei Vînători-Neamț propune achiziționarea unui tractor utilat cu 
ridicător frontal, lama de zăpadă, distribuitor de materiale antiderapante cu autoîncărcare, 
încărcător frontal și remorcă pentru compartimentul administrativ gospodăresc – protecția 
mediului. Acest tractor împreună cu accesoriile prevăzute este absolut necesar deoarece primăria 
are, în prezent, în dotare, un tractor din anul 1986 și o remorcă din anul 1989, improprii 
desfășurării activităților din cadrul Compartimentului administrativ gospodăresc – protecția 
mediului. Acest tractor aflat în proprietatea Primăriei Comunei Vînători-Neamț va fi casat după 
achiziționarea și gararea celui care va fi achiziționat în cadrul proiectului.  
Asigurarea unui serviciu de întreținere și gospodărire comunală de calitate la standarde europene și 
care să corespundă normelor naționale și ale Uniunii Europene referitoare la Protecția Mediului 
este posibilă doar cu investiții adecvate în dotări corespunzătoare și cu asigurarea de personal 
suficient.  
Creșterea numărului de autovehicule și intensitatea traficului din ultimii ani, precum și 
agresivitatea acestuia ridică probleme deosebite de menținere a viabilității drumurilor, pe care 
Primăria trebuie să le rezolve. Misiunea Compartimentului administrativ gospodăresc – protecția 
mediului este de a asigura exploatarea rețelei rutiere în condiții de siguranță, confort și fluență prin 
lucrări de întreținere, reparații, sporire a capacității de circulație, reabilitare și investiții. Iarna, din 
cauza căderilor masive de zăpadă și a temperaturilor scăzute, este vitală intervenția tractorului cu 
funcționalitate multiplă pentru a asigura fluența circulației și siguranța participanților la trafic, în 
condiții dificile. 
Comuna Vînători-Neamț are în administrarea o rețea vastă de drumuri. Drumurile comunale au o 
lungime totală de aproximativ 73222 ml. În prezent se derulează un Contract de modernizare 
drumuri de interes local în Comuna Vînători-Neamț, județul Neamț. 
Pentru menținerea accesului în condiții de siguranță a persoanelor la proprietățile lor, pentru 
asigurarea accesului auto în timpul iernii a salvărilor și pompierilor, este necesară îndepărtarea 
zăpezii de pe aceste drumuri și menținerea lor la standarde prin împrăștierea de material 
antiderapant. 
Oportunitatea realizării prezentului obiectiv de investiție și anume achiziția unui tractor utilat, în 
această etapă, este: 
- Existența posibilităților de accesare a fondurilor pentru aceste proiecte de investiție, ca 
urmare a lansării Măsurii 4.4. ”Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice 
(de deszăpezire, întreținere spații verzi)” de către Asociația GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR. 
 
Conform celor menționate la punctul anterior este necesară achiziționarea: unui tractor cu o 
putere de minim 71 kw/95 CP, 4x4, dotată cu încărcător frontal cu sistem de cuplare rapidă 
EURO, cilindru hidraulic dublu efect, mecanism paralelogram, manetă cu două poziții, capacitate 
de ridicare minim 1800 kg la minim 3.5 m înălțime, ridicător frontal în 3 puncte, capacitate 
minim 3000 kg, categoria a II-a, lamă de zăpadă cu 4 poziții de lucru, cu sistem de amortizare a 
șocurilor, din metal HARDOX, sistem de prindere pentru ridicător frontal, lățime totală 2800 mm, 
lățime de lucru 2490 mm, necesară pentru curățarea străzilor comunale și sătești, remorcă 
monocarcasată, basculare spate, 1 osie față și 1 osie spate, înălțător minim 300 mm, ușă 
hidraulică dublă deschidere, 7t, ce va fi utilizată atât în sezonul rece pentru transportul zăpezii de 
pe căile publice cât și în sezonul cald la transportarea deșeurilor rezultate din curățarea pajiștilor, 



șanțurilor și pădurilor de pe teritoriul public și privat al Comunei Vînători-Neamț, distribuitor 
materiale antiderapante cu autoîncărcare capacitate minim 1700 kg, volum minim 1mc, lățime 
împrăștiere minim 2.5 – 6 m, viteză de lucru minim 5-40 km/h, necesară pentru împrăștierea sării 
și a materialului antiderapant pentru prevenirea și combaterea poleiului. 

 
  Indicatori tehnici: 

TRACTOR 
14. Putere nominală: Minim 71 KW/95 CP 
15. Tracțiune: 4X4 
16. Capacitate cilindrică: minim 4 cilindri 
17. Rezervor combustibil/DEF AdBlue: 105/12 l 
18. Transmisie: tip inversor electric hidraulic 
19. Viteza principală: 6 integral sincronizat cu Hi/Lo 
20. Inversor: electro-hidraulic controlat prin microprocessor 
21. Tip ambreiaj: hidraulic multi-disc umed 
22. Tip Frane: discuri hidraulice, franare pe 4 roti 
23. Cuplare 4x4: electro-hidraulica 
24. Contragreutăți: față 10x45 kg cu suport 
25. Norma de poluare: IV Final 
26. Garanție: minim 3 ani de la recepție 

Alte caracteristici: Bară de tracțiune, cuplă auto, cabină, climatizare 
RIDICĂTOR FRONTAL 

4. Sistem de prindere: În 3 puncte 
5. Capacitate: minim 3000 kg, categoria a II-a 
6. Compatibil cu tractorul 

LAMĂ ZĂPADĂ 
5. Pozitii de lucru: 4 
6. Lățime totală: 2800 mm 
7. Lățime de lucru: 2490 mm 
8. Alte caracteristici: cu sistem de amortizare a șocurilor, din metal HARDOX, sistem de prindere pentru 

ridicător frontal, compatibilă cu tractorul 
ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL 

7. Sistem de cuplare rapidă EURO 
8. Cilindru hidraulic dublu efect 
9. Mecanism paralelogram 
10. Manetă cu două poziții 
11. Capacitate de ridicare minim 1800 kg la minim 3.5 m înălțime 
12. Compatibil cu tractorul 

REMORCĂ MONOCARCASATĂ 
8. Remorcă agricolă 
9. Basculare minim 1 parte 
10. 1 osie față și 1 osie spate 
11. Înălțător minim 300 mm 
12. Ușă hidraulică dublă deschidere 
13. Minim 7t 
14. Compatibilă cu tractorul 

DITRIBUITOR MATERIALE ANTIDERAPANTE CU AUTOÎNCĂRCARE 
6. Capacitate minim 1700 kg 
7. Volum minim 1mc 
8. Lățime împrăștiere minim 2.5 – 6 m 
9. Viteză de lucru minim 5-40 km/h 
10. Compatibil cu tractorul 

 
 
 



 
 
Indicatori economici: 
 

Nr. 
crt. 

Nume indicator 
Valoare indicator 

- lei -   - euro - 
1 Valoare totală a investiţiei  381.145,55 81.768,08 
2 Valoare cheltuieli eligibile (fara TVA) 283.833,27 60.891,44 

3 
Valoare cheltuieli neeligibile (TVA aferent chelt. 
Eligibile+cheltuieli neeligibile Incl TVA)  

97.312,28 20.876,64 

 
 

     Compartimentul Achizitii Publice,                                Serviciul Financiar-Contabil, 
                 inspector principal,                                                   inspector principal, 

     Filip Ionela-Mihaela                                                  Avădanei-Roșu Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
e-mail: comunavinatorineamt@gmail.com 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului  
„Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru servicii publice desfășurate în comuna 

Vînători-Neamț, județul Neamț” 
 

 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
- Ghidului Solicitantului, Măsura 4.4 „Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare sociala in 

teritoriul GAL”din Apelul de Selectie nr.1lansat de Asociatia Grup de Actiune Locala Tinutul 
Zimbrilor; 

- art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
- art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele dinLegea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
- art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la 

Strasbourg la 15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
Proiectul propus constă în achiziția unui utilaj specific pentru dotarea Compartimentului 
Administrativ gospodăresc - Protecția mediului al Comunei Vînători-Neamț, utilaj imperativ 
necesar pentru buna desfășurare a activităților din cadrul acestuia. 
Obiectivele propuse prin prezentul proiect sunt: 
- Menținerea în parametrii tehnici de siguranță și funcționare a sistemului stradal și 
terenurilor agricole din comună; 
- Intervenția promptă pentru înlăturarea stărilor de pericol în urma fenomenelor 
meteorologice, precum și rezolvarea lor operativă; 
- Reducerea costurilor cu închirierea utilajelor ; 
Necesitatea - Primăria Comunei Vînători-Neamț propune achiziționarea unui tractor utilat cu 
ridicător frontal, lama de zăpadă, distribuitor de materiale antiderapante cu autoîncărcare, 
încărcător frontal și remorcă pentru compartimentul administrativ gospodăresc – protecția 
mediului. Acest tractor împreună cu accesoriile prevăzute este absolut necesar deoarece primăria 
are, în prezent, în dotare, un tractor din anul 1986 și o remorcă din anul 1989, improprii 



desfășurării activităților din cadrul Compartimentului administrativ gospodăresc – protecția 
mediului. Acest tractor aflat în proprietatea Primăriei Comunei Vînători-Neamț va fi casat după 
achiziționarea și gararea celui care va fi achiziționat în cadrul proiectului.  
Asigurarea unui serviciu de întreținere și gospodărire comunală de calitate la standarde europene și 
care să corespundă normelor naționale și ale Uniunii Europene referitoare la Protecția Mediului 
este posibilă doar cu investiții adecvate în dotări corespunzătoare și cu asigurarea de personal 
suficient.  
Creșterea numărului de autovehicule și intensitatea traficului din ultimii ani, precum și 
agresivitatea acestuia ridică probleme deosebite de menținere a viabilității drumurilor, pe care 
Primăria trebuie să le rezolve. Misiunea Compartimentului administrativ gospodăresc – protecția 
mediului este de a asigura exploatarea rețelei rutiere în condiții de siguranță, confort și fluență prin 
lucrări de întreținere, reparații, sporire a capacității de circulație, reabilitare și investiții. Iarna, din 
cauza căderilor masive de zăpadă și a temperaturilor scăzute, este vitală intervenția tractorului cu 
funcționalitate multiplă pentru a asigura fluența circulației și siguranța participanților la trafic, în 
condiții dificile. 
Comuna Vînători-Neamț are în administrarea o rețea vastă de drumuri. Drumurile comunale au o 
lungime totală de aproximativ 73222 ml. În prezent se derulează un Contract de modernizare 
drumuri de interes local în Comuna Vînători-Neamț, județul Neamț. 
Pentru menținerea accesului în condiții de siguranță a persoanelor la proprietățile lor, pentru 
asigurarea accesului auto în timpul iernii a salvărilor și pompierilor, este necesară îndepărtarea 
zăpezii de pe aceste drumuri și menținerea lor la standarde prin împrăștierea de material 
antiderapant. 
Oportunitatea realizării prezentului obiectiv de investiție și anume achiziția unui tractor utilat, în 
această etapă, este: 
- Existența posibilităților de accesare a fondurilor pentru aceste proiecte de investiție, ca 
urmare a lansării Măsurii 4.4. ”Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice 
(de deszăpezire, întreținere spații verzi)” de către Asociația GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR. 
Conform celor menționate la punctul anterior este necesară achiziționarea: unui tractor cu o 
putere de minim 71 kw/95 CP, 4x4, dotată cu încărcător frontal cu sistem de cuplare rapidă 
EURO, cilindru hidraulic dublu efect, mecanism paralelogram, manetă cu două poziții, capacitate 
de ridicare minim 1800 kg la minim 3.5 m înălțime, ridicător frontal în 3 puncte, capacitate 
minim 3000 kg, categoria a II-a, lamă de zăpadă cu 4 poziții de lucru, cu sistem de amortizare a 
șocurilor, din metal HARDOX, sistem de prindere pentru ridicător frontal, lățime totală 2800 mm, 
lățime de lucru 2490 mm, necesară pentru curățarea străzilor comunale și sătești, remorcă 
monocarcasată, basculare spate, 1 osie față și 1 osie spate, înălțător minim 300 mm, ușă 
hidraulică dublă deschidere, 7t, ce va fi utilizată atât în sezonul rece pentru transportul zăpezii de 
pe căile publice cât și în sezonul cald la transportarea deșeurilor rezultate din curățarea pajiștilor, 
șanțurilor și pădurilor de pe teritoriul public și privat al Comunei Vînători-Neamț, distribuitor 
materiale antiderapante cu autoîncărcare capacitate minim 1700 kg, volum minim 1mc, lățime 
împrăștiere minim 2.5 – 6 m, viteză de lucru minim 5-40 km/h, necesară pentru împrăștierea sării 
și a materialului antiderapant pentru prevenirea și combaterea poleiului. 
Indicatori tehnici: 

TRACTOR 
27. Putere nominală: Minim 71 KW/95 CP 
28. Tracțiune: 4X4 



29. Capacitate cilindrică: minim 4 cilindri 
30. Rezervor combustibil/DEF AdBlue: 105/12 l 
31. Transmisie: tip inversor electric hidraulic 
32. Viteza principală: 6 integral sincronizat cu Hi/Lo 
33. Inversor: electro-hidraulic controlat prin microprocessor 
34. Tip ambreiaj: hidraulic multi-disc umed 
35. Tip Frane: discuri hidraulice, franare pe 4 roti 
36. Cuplare 4x4: electro-hidraulica 
37. Contragreutăți: față 10x45 kg cu suport 
38. Norma de poluare: IV Final 
39. Garanție: minim 3 ani de la recepție 

Alte caracteristici: Bară de tracțiune, cuplă auto, cabină, climatizare 
RIDICĂTOR FRONTAL 

7. Sistem de prindere: În 3 puncte 
8. Capacitate: minim 3000 kg, categoria a II-a 
9. Compatibil cu tractorul 

LAMĂ ZĂPADĂ 
9. Pozitii de lucru: 4 
10. Lățime totală: 2800 mm 
11. Lățime de lucru: 2490 mm 
12. Alte caracteristici: cu sistem de amortizare a șocurilor, din metal HARDOX, sistem de prindere pentru 

ridicător frontal, compatibilă cu tractorul 
ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL 

13. Sistem de cuplare rapidă EURO 
14. Cilindru hidraulic dublu efect 
15. Mecanism paralelogram 
16. Manetă cu două poziții 
17. Capacitate de ridicare minim 1800 kg la minim 3.5 m înălțime 
18. Compatibil cu tractorul 

REMORCĂ MONOCARCASATĂ 
15. Remorcă agricolă 
16. Basculare minim 1 parte 
17. 1 osie față și 1 osie spate 
18. Înălțător minim 300 mm 
19. Ușă hidraulică dublă deschidere 
20. Minim 7t 
21. Compatibilă cu tractorul 

DITRIBUITOR MATERIALE ANTIDERAPANTE CU AUTOÎNCĂRCARE 
11. Capacitate minim 1700 kg 
12. Volum minim 1mc 
13. Lățime împrăștiere minim 2.5 – 6 m 
14. Viteză de lucru minim 5-40 km/h 
15. Compatibil cu tractorul 

 
Indicatori economici: 
 

Nr. crt. Nume indicator 
Valoare indicator 

- lei -   - euro - 
1. Valoare totală a investiţiei  381.145,55 81.768,08 
2. Valoare cheltuieli eligibile (fara TVA) 283.833,27 60.891,44 

3. 
Valoare cheltuieli neeligibile (TVA aferent chelt. 
Eligibile+cheltuieli neeligibile Incl TVA)  

97.312,28 20.876,64 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamț 

jr. Maria PETRARIU 



 
 

 


