
                                     

                               

Consiliul local Barcanesti, judetul Ialomita
Avand in vedere:
-referatul de aprobare al primarului nr.1229/15.04.2021
-referatul de specialitate nr.1231/15.04.2021
-avizul comisiei de specialitate nr.1241/15.04.2021
-Programul Județean de Dezvoltare Locală Ialomița 2021.
-prevederile HCL Barcanesti nr.17/2020 privind infiintarea Serviciului Voluntar 
pentru Situatii de Urgenta al comunei Barcanesti

În temeiul prevederilor art. 129  alin. (2) lit. b) si d), alin. (4) lit. d),
alin. (7) lit. h) respectiv  art. 139 alin (1) din OUG  nr.57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R A S T E:

Art.1-Se  aprobă  indicatorii  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de
investiții  „Achiziție  utilaj  și  echipamente  pentru  Serviciul  Voluntar  pentru
Situații de Urgență al comunei Bărcănești, județul Ialomița”, conform anexei
nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2-Prezenta  hotărâre  va  fi  adusă  la  cunoștința  cetățenilor  prin
afișare în locurile special amenajate si pe site-ul www.primariabarcanesti.ro

Art.3-Primarul  comunei  Bărcănești,  prin  compartimentele  de
specialitate,  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                 Presedinte sedinta,  
                 Machita Daniela                                 
                                                                    Contrasemneaza
                                                               Secretar general comuna,
                                                                    Radu Teodor Liviu
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BĂRCĂNEȘTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de

investiții „ACHIZIȚIE UTILAJ ȘI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL
VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI BĂRCĂNEȘTI,



JUDEŢUL IALOMIȚA                                                                   Anexa la
CONSILIUL LOCAL BĂRCĂNEȘTI                                HCL nr.24/21.04.2021

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 

„Achiziție utilaj și echipamente pentru Serviciul Voluntar pentru Situații

de Urgență al comunei Bărcănești, județul Ialomița ”

Caracteristicile tehnice ale investiției sunt: 

Se propune dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei
Bărcănești și un UTILAJ, RESPECTIV TRACTOR ȘI ECHIPAMENTE NECESARE
DESFĂȘURĂRII  ACTIVITĂȚILOR  SERVICIULUI:  VIDANJA  ECHIPATĂ  CU
KIT  DE  STINGERE  A  INCENDIILOR,  REMORCĂ  BASCULABILĂ,
ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL ȘI RETROEXCAVATOR.

Număr locuitori ai Comunei Bărcănești: 3.850

Prezentul proiect se dorește a fi finanțat prin PJDL (Programul Județean de
Dezvoltare Locală) implementat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Ialomița, din care Comuna Bărcănești face parte ca membru. 

PJDL – Programul Județean de Dezvoltare Locală este programul implementat
de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița ce ca scop îmbunătăţirea
continuă  a  calităţii  vieţii  locuitorilor  din  judeţul  Ialomiţa  prin  dezvoltarea  de
comunităţi  rurale  şi  urbane  sustenabile,  capabile  să  gestioneze  şi  să  utilizeze
resursele în mod eficient.

ADI Ialomița este constituită în scopul cooperării în domeniul administrației
publice locale, în vederea realizării în comun a proiectelor de dezvoltare de interes
județean  sau  zonal,  care  să  determine  o  dezvoltare  durabilă  a  unităților
administrativ teritoriale membre, cu respectarea şi protejarea mediului pentru, şi în
folosul  cetăţenilor,  în  vederea implementării  Strategiei  de dezvoltare  a  judeţului
Ialomiţa și a strategiilor de dezvoltare locală, precum și pentru a realiza furnizarea
în comun, în sistem de cooperare, a unor servicii publice sau pentru realizarea unor
activități de interes comun.

Valoarea totală a proiectului este de 444.774,40 lei din care:

 Contribuție proprie: 144.774,40 lei

 Suma solicitată: 300.000,00 le

Modalitatea de asigurare a cofinanțării este autofinanțare din bugetul local al
comunei.



Se propun a se achiziționa următoarele utilaje și echipamente:

Nr.
crt.

Denumire produs Număr
bucăți

Valoare  lei
fără TVA

Valoare
TVA

Valoare  lei
cu  TVA
inclus

1. Tractor 1 147.669,00 28.057,11 175.726,11

2. Vidanjă echipată cu
kit de stingere a

incendiilor

1 68.912,00 13.093,29 82.005,29

3. Remorcă basculabilă 1 47.500,00 9.025,00 56.525,00

4. Încărcător frontal 1 41.839,50 7.949,50 49.789,00

5. Retroexcavator 1 41.839,50 7.949,50 49.789,00

TOTAL GENERAL 5 347.760,00 66.074,40 413.834,40

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 373.760,00 lei fără TVA

                       444.774,40 lei cu TVA

                        Presedinte sedinta,                     Secretar general comuna Bărcănești,

            Machita Daniela                       Radu Teodor Liviu


	ROMÂNIA
	HOTĂRÂRE
	H O T Ă R A S T E:

