ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
COMUNA TĂTĂRANU
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 77
Din 28 septembrie 2017*
PRIVIND: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 40/28.04.2017, privind implementarea
proiectului *Achiziție utilaje și echipamente pentru dotarea Serviciului de salubrizare al comunei
Tătăranu, județul Vrancea*
INITIATOR: Domnul BĂRBIERU Bănel, primarul comunei Tătăranu, Judeţul Vrancea,
validat prin Sentinţa Civilă nr. 5901 din 17.06.2016, a Judecătoriei Focşani, Județul Vrancea;
Numarul de înregistrare și data depunerii proiectului: 6738/21.09.2017
Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09. 2017.
Având în vedere expunerea de motive a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea,
înregistrată sub nr. 6654/20.09.2017;
Având în vedere raportul compartimentului de din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub nr. 6655/20.09.2017;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 3;
Având în vedere Anexa nr. 6653/20.09.2017, privind caracteristicile tehnice ale buldoexcavatorului și
Având în vedere prevederile art. 120 și art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
Având în vedere prevederile art. 8 și art. 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. 1.166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
Având în vedere prevederile art. 20 și art. 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 43, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se menționează următoarele avize,
prevăzute de lege:
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. “b” și ”d” din Legea nr. 215/2001 administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) și ale art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare:

PROPUN:
Art. 1. - Se aprobă modificarea Anexei la H.C.L. nr. 40/28.04.2017, privind implementarea proiectului
„Achiziție utilaje și echipamente pentru dotarea Serviciului de salubrizare al comunei Tătăranu, județul Vrancea ”,
denumit în continuare Proiectul, cf. Anexei 1 și Anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Se estimează valoarea utilajului în sumă de 102.459 Euro cu TVA (la cursul euro din 27.09.2017, 1 euro
= 4,5991 lei), respectiv 471.219,19 lei.
Art.3. – Comuna Tătăranu județil Vrancea, își i-a angajamentul de asigurare a cofinanțării Proiectului*Achiziție

utilaje și echipamente pentru dotarea Serviciului de salubrizare al comunei Tătăranu, județul
Vrancea* pentru acoperirea tuturor cheltuielilor neeligibile și conexe, incluse și generate de
depunerea, respective implementarea Proiectului.

Art. 4. – Comuna Tătăranu județil Vrancea se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de
funcționare și întreținere a investiției pe o perioadă minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art.5. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Tătăranu, județul
Vrancea, d-ul BĂRBIERU Bănel.
Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tătăranu în termenul prevăzut de
lege, primarului comunei Tătăranu și Prefectului județului – județul Vrancea și se aduce la cunoștință publică prin afișarea
la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.tataranu.primarievn.ro

PRIMAR,
BĂRBIERU Bănel,

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI COMUNEI TĂTĂRANU
PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII
HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TĂTĂRANU NR. 40/2017
Nr.
crt.

Data
ZZ/LL/AN

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Semnătura persoanei
responsabile să efectueze
procedura
3

0
1
2
1
Adoptarea hotărârii
77/28.092017
2
Comunicarea către primarul comunei1+4)
29.09.2017
3
Comunicarea către prefectul județului1+4)
04.10.2017
4
Aducerea la cunoștință publică2+3+5)
29.09.2017
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)
04.10.2017
6
Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3)
04.10.2017
Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
1)
art. 48 alin. (2): „Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului și prefectului de îndată,
dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”;
2)
art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării
oficiale către prefect.”;
3)
art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la cunoștință publică, iar cele
individuale, de la data comunicării.”
4)
art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu:
a) primarului unității administrativ-teritoriale;
b) prefectului județului.”
5)
art. 115 alin. (6): „Actele autorităților administrației publice locale se vor aduce la cunoștință publică prin grija secretarului unității
administrativ-teritoriale.”

Informații privind îndeplinirea obligațiilor publicării pe pagina de internet a
...........................................2) ...................................................3)
Nr.
crt.
A

Denumirea documentelor și a informațiilor ce fac obiectul
publicării pe pagina de internet la adresa
www.primariatataranu.ro

Data aprobării
ultimelor documente
și informații

Data publicării pe pagina
de internet a ultimelor
documente și informații

Data publicării pe pagina
de internet la adresa
http://uat.mdrap.ro/
a ultimelor documente și
informații
Numărul de înregistrare
generat automat
E

B
C
D
Bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv
05.02.2016
05.02.2016
1.
anexele acestora;
Situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și
2. anuale aferente bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2),
28.02.2017
28.02.2017
inclusiv plățile restante;
Bugetul
general consolidat al unității/subdiviziunii
administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei
3. aprobate prin ordin comun al ministrului dezvoltării
05.02.2016
05.02.2016
regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor
publice
Registrul datoriei publice locale, precum și registrul
31.12.2016
31.12.2017
4.
garanțiilor locale, actualizate anual
Programul de investiții publice al unității/subdiviziunii
30.01.2017
30.01.2017
5.
administrativ-teritoriale
Extras din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:
„Art. 761. - (1) Ordonatorii principali de credite ai instituțiilor publice locale au obligația publicării pe paginile de internet ale
unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a următoarelor documente și informații:
a) proiectele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora, în maximum două zile lucrătoare de la
supunerea spre consultare publică;
b) comunicările prevăzute la art. 57 alin. (21), în maximum 5 zile lucrătoare de la primire;
c) bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare;
d) situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plățile restante, în
maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea la direcțiile generale ale finanțelor publice;
e) bugetul general consolidat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al
ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice, în maximum 5 zile lucrătoare de la prezentarea în
consiliul local;
f) registrul datoriei publice locale, precum și registrul garanțiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an;
g) programul de investiții publice al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare.
(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic în termen de 5 zile lucrătoare de la termenele prevăzute la alin. (1) Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia.
(3) Se consideră îndeplinită obligația prevăzută la alin. (2) numai după obținerea numărului de înregistrare generat automat de programul informatic
după încărcarea informațiilor.”

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
COMUNA TĂTĂRANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 77
Din 28 septembrie 2017*
PRIVIND: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 40/28.04.2017, privind implementarea
proiectului *Achiziție utilaje și echipamente pentru dotarea Serviciului de salubrizare al comunei
Tătăranu, județul Vrancea*
INITIATOR: Domnul BĂRBIERU Bănel, primarul comunei Tătăranu, Judeţul Vrancea,
validat prin Sentinţa Civilă nr. 5901 din 17.06.2016, a Judecătoriei Focşani, Județul Vrancea;
Numarul de înregistrare și data depunerii proiectului: 6738/21.09.2017
Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09. 2017.
Având în vedere expunerea de motive a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea,
înregistrată sub nr. 6654/20.09.2017;
Având în vedere raportul compartimentului de din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub nr. 6655/20.09.2017;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 3;
Având în vedere Anexa nr. 6653/20.09.2017, privind caracteristicile tehnice ale buldoexcavatorului și
Având în vedere prevederile art. 120 și art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
Având în vedere prevederile art. 8 și art. 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. 1.166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
Având în vedere prevederile art. 20 și art. 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 43, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se menționează următoarele avize,
prevăzute de lege:
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. “b” și ”d” din Legea nr. 215/2001 administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) și ale art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă modificarea Anexei la H.C.L. nr. 40/28.04.2017, privind implementarea proiectului
„Achiziție utilaje și echipamente pentru dotarea Serviciului de salubrizare al comunei Tătăranu, județul Vrancea ”,
denumit în continuare Proiectul, cf. Anexei 1 și Anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Se estimează valoarea utilajului în sumă de 102.459 Euro cu TVA (la cursul euro din 27.09.2017, 1 euro
= 4,5991 lei), respectiv 471.219,19 lei.
Art.3. – Comuna Tătăranu județil Vrancea, își i-a angajamentul de asigurare a cofinanțării Proiectului*Achiziție

utilaje și echipamente pentru dotarea Serviciului de salubrizare al comunei Tătăranu, județul
Vrancea* pentru acoperirea tuturor cheltuielilor neeligibile și conexe, incluse și generate de
depunerea, respective implementarea Proiectului.

Art. 4. – Comuna Tătăranu județil Vrancea se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de
funcționare și întreținere a investiției pe o perioadă minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art.5. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Tătăranu, județul
Vrancea, d-ul BĂRBIERU Bănel.
Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tătăranu în termenul prevăzut de
lege, primarului comunei Tătăranu și Prefectului județului – județul Vrancea și se aduce la cunoștință publică prin afișarea
la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.tataranu.primarievn.ro
PREŞDINTE de ŞEDINŢĂ,
Cons. SON Alexandru,

*sistemul de vot :deschis
Cvorumul obținut: 12voturi ,,pentru”, 0 “împotrivă şi 0 “abţineri”

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL U. A.T. Tătăranu,
VLAVIAN – GURMEZA Maria,

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA TĂTĂRANU
-PRIMARNr. 6654/20.09.2017;

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 40/28.04.2017, privind
implementarea proiectului *Achiziție utilaje și echipamente pentru dotarea Serviciului de salubrizare
al comunei Tătăranu, județul Vrancea*
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 78, inițiat în acest sens;
Având în vedere raportul compartimentului de din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub nr. 6655/20.09.2017;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 3;
Având în vedere prevederile art. 120 și art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
Având în vedere prevederile art. 8 și art. 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. 1.166 și următoarele din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
Având în vedere prevederile art. 20 și art. 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 43, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
se menționează următoarele avize, prevăzute de lege:
Propun spre aprobare în consiliul local proiectul de hătărâre privind: modificarea Anexei la H.C.L.
nr. 40/28.04.2017, privind implementarea proiectului *Achiziție utilaje și echipamente pentru dotarea
Serviciului de salubrizare al comunei Tătăranu, județul Vrancea*, conform Anexei la prezenta
hotărâre în care sunt prezentate caracteristicile tehnice ale Proiectului, și care sunt parte integrantă din

prezenta hotărâre.

Având în vedere că se îndeplinesc condițiile cerute de lege pentru promovarea proiectului de
hotărâre inițiat în acest sens, precum și pentru a putea fi supus dezbaterii și adoptării în ședința
Consiliului local Tătăranu, judeţul Vrancea vă rog domnilor consilieri să-l aprobați în ședința
ordinară a Consiliului Local Tătăranu din 28.09.2017.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
BĂRBIERU Bănel,

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
COMUNA TATARANU
-P R I M A R NR. 6655/20.09.2017
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 40/28.04.2017, privind
implementarea proiectului *Achiziție utilaje și echipamente pentru dotarea Serviciului de salubrizare
al comunei Tătăranu, județul Vrancea*
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 40, inițiat în acest sens;
Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Tătăranu, judeţul Vrancea,
înregistrat sub nr. 6654/20.09.2017;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 3;
Având în vedere prevederile art. 120 și art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
Având în vedere prevederile art. 8 și art. 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. 1.166 și următoarele din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
Având în vedere prevederile art. 20 și art. 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 43, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
se menționează următoarele avize, prevăzute de lege:
Propun aprobarea implementării proiectului „Achiziție utilaje și echipamente pentru
dotarea Serviciului de salubrizare al comunei Tătăranu, județul Vrancea ”, denumit în continuare
Proiectul.
Propunem spre aprobare în consiliul local proiectul de hătărâre privind: modificarea Anexei la
H.C.L. nr. 40/28.04.2017, privind implementarea proiectului *Achiziție utilaje și echipamente pentru
dotarea Serviciului de salubrizare al comunei Tătăranu, județul Vrancea*, conform Anexei la
prezenta hotărâre în care sunt prezentate caracteristicile tehnice ale Proiectului, și care sunt parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Având în vedere cele prezentate supun spre aprobare Consiliului local al comunei Tătăranu
proiectul de hotărâre în ședința ordinară din 28.09.2017.

INTOCMIT,
Ing. BĂILĂ Cristian,

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA TĂTĂRANU
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE nr. 3: pentru administrație publică locală, juridică, apărarea
ordinii și liniștii publice, drepturilor cetățenilor

RAPORT DE AVIZARE
din: 28.04.2017
În conformitate cu prevederile art. 54 alin.(4) și alin.(5) din Legea nr. 215/2001
– Legea administrației publice locale, comisia s-a întrunit în ședință pentru a analiza și aviza
proiectul de hotărâre privind: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 40/28.04.2017, privind implementarea proiectului

*Achiziție utilaje și echipamente pentru dotarea Serviciului de salubrizare al comunei Tătăranu, județul Vrancea*

Documentația depusă pentru analizarea și avizarea proiectului de hotărâre cuprinde :
- proiectul de hotarare ;
- expunerea de motive ;
- raportul de specialitate .
În urma dezbaterilor comisia a hotărât cu _____voturi “pentru“, ______”împotrivă”, şi ______
“abţineri” avizarea proiectului de hotărâre în forma propusă de inițiator.

Președintele comisiei,
DIMA Oana – Maria – preşedinte___________
Membri:
SON Alexandru_____________
POIANĂ Neculai ____________
DUMITRACHE Tomiţă_________
PETREA Neculai___________
MATEI Georgel___________
DRAGOSTIN Ionel____________

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA TĂTĂRANU
Nr. 6653/20.09.2017
AVIZAT,
PRIMAR,
BĂRBIERU Bănel,
ANEXA 1
La proiectul de hotărâre privind: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 40/28.04.2017, privind
implementarea proiectului *Achiziție utilaje și echipamente pentru dotarea Serviciului de salubrizare
al comunei Tătăranu, județul Vrancea*.
CARACTERISTICI TEHNICO – ECONOMICE
BULDOEXCAVATOR

1. CARACTERISTICI TEHNICE BULDOEXCAVATOR

MOTOR :
- turbo diesel cu injecţie directă;
- putere motor: 100 CP;
- cuplu: minim 400 Nm
- motorul respecta Directivele Comunităţii Europene:
97/68EC şi 2004/26/EC – EU TIER III;
- cilindree: 4.000 cm3
TRANSMISIE :
- cutie de viteze cu sistem de selectare Powershift semiautomat;
- trecerea de la tracţiune 4x4 la 2x4 se realizeaza electrohidraulic din cabina;
AXA FATA
- diferential cu patinare limitata
- minm 20° oscilatie a axei;
- minim 52° unghi de virare
AXA SPATE
- diferential blocabil 100%, electro-hidraulic din cabina.
DIRECŢIE :

- direcţie hidrostatică pe puntea faţă.
SISTEM DE FRÂNARE :
- frână cu discuri de frânare imersate în ulei.
INSTALAŢIE ELECTRICĂ :
- lumini de lucru: proiectoare faţă şi proiectoare în spate;
- lumini de deplasare/semnalizare pentru circulaţia pe drumuri publice
conform normelor UE.

CABINĂ :
- certificată ROPS si FOPS protecţie operator la răsturnare şi căderi de
obiecte grele;
- sistem de ventilaţie şi încălzire;
- coloana de direcţie reglabilă;
SISTEM HIDRAULIC :
- instalaţie hidraulică cu pompă cu roti dintate
- debit: minm 150 L/min;
- presiunea: minim 220 bari;
BRAŢ DE EXCAVARE:
- brat telescopic
- adancime de sapare cu braţ telescopic: minm 5700 mm;
- comenzi joy-stick pentru braţul excavare;
- acţionare independentă a calelor hidraulice de stabilizare;
- cupă de excavare cu lăţime mimm 550 mm;
- unghiul de rotatie al cupei: minm 200
- circuit picon
INCARCATORUL FRONTAL :
- cupă multifuncţională 4in1;
- capacitate cupa: minim 1,0 mc
- reintoarcere automată a cupei în poziţia de săpare-încărcare;
- inaltimea la boltul cupei: minim 3.000 mm
Accesorii standard:
Cupa multifunctionala minim 1,00 mc
Cupa excavare minim 600 mm
2. CARACTERISTICI ECONOMICE - BULDOEXCAVATOR
Specificație utilaj
Buldoexcavator
Dotări opționale
Circuit hidraulic pentru ciocan hidraulic
Lamă de zăpadă
Furci paletizare
Ciocan hidraulic
AC

EUR/27.09.2017- 4,5991

57.000,00 €
650 €
3.200 €
950 €
5.200 €
2.200 €

LEI
262.148,70
2.989,42
14.717,12
4.369,15
23.915,32
10.118,02

Cupă trapezoidală
Cupă taluz 1200 mm
Foreză
Tocător vegetație ptr. Brațul de excavare (lațime 900 mm)
Pompă submersibilă pentru nămol/apă
TOTAL DOTĂRI OPȚIONALE
TOTAL (UTILAJ +DOTĂRI OPȚIONALE) fără TVA
TOTAL GENERAL - (UTILAJ + DOTĂRI
OPȚIONALE) cu TVA

600 €
900 €
3.200 €
8.600 €
3.600 €
29.100 €
86.100 €
102.459 €

2.759,46
4.139,19
14.717,12
39.552,26
16.556,76
133.833,81
395.982,51
471.219,19
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TABELUL OPERATORILOR ECONOMICI ȘI AL POPULAȚIEI
VAJIITOAREA

MARTINESTI

TATARANU

BORDEASCA
2

BORDEASCA
NOUA

OBILESTI

SC CATANA
SRL

SC
DUMITRACHE
SRL

RESTAURANT
CINA

GINONA

GINONA
SRL

SC GINONA
SRL

-

SC OVION
SRL

ANDRA
INTERNATIONAL

JITOM
PECOM SRL

MANEA
CHIRITA

SC MARTUD
SRL

PFA
RADUCAN
FLOREA

LORENZO
TRANS

GREENAGRO
CROPS

NICO PET
SRL

AD COM
CONSTRUCT

SC DELTA
AGROPREST
SRL

BOLDEANCA
SRL

PFA SEREA
MARIUS
-

RAUL NADY

-

CONPET SRL

DUMALINA SRL

PAL ARD
SRL

-

II PASALAU
MIHAITA

-

BOD PEEA
SRL

DORALUIZ SRL

PFA PAVEL
ALEXANDRU

-

PFA POPA
NECULAI

MOARA

PFA POPA

RVS
VRANCEANA

-

PFA

-

TATARANU

LILIANA

STAR
AGRODUAL

II CHIRCU
IONEL

-

GHEONEA
LAURA PFA

-

PFA
POSTOLACHE
LAURENTIU

POPULAȚIA
COMUNEI
TĂTĂRANU

-

-

4885
ÎNTOCMIT,

Ing. BĂILĂ Cristian,

-

GRIGORESCU
DORU

-

II
TUDORACHE
CRISTIAN

-

PFA
BARBUNTOIU
IOAN

