
 

PROIECT de H O T A R A R E  

privind modificarea HCL nr. 6/ 20.01.2022 privind implementarea proiectului ”DOTARE 

SERVICIUL PUBLIC DE ÎNTREȚINERE DRUMURI SI DESZĂPEZIRE, LA 

NIVELUL COMUNEI VÂNĂTORI, JUDEȚUL MUREȘ”  

 

Consiliul local al Comunei Vânători întrunit în şedinţa ordinară in data de .........; 

Analizând referatul de aprobare al primarului și raportul de specialitate al 

compartimentului Achizitii Publice Vânători privind necesitatea modificării valorii neeligibile a 

proiectului ”DOTARE SERVICIUL PUBLIC DE ÎNTREȚINERE DRUMURI SI 

DESZĂPEZIRE, LA NIVELUL COMUNEI VÂNĂTORI, JUDEȚUL MUREȘ” și a 

specificațiilor tehnice aferente dotărilor și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al comunei Vânători; 

Ținând cont de prevederile art. 7 alin 13 din Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică leguslativă 

la elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 179 alin. 2 lit d) și aln. 7 lit. A) precum și art. 136, 196 alin 

1, lit. A și art 197 alin 4 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art. 1.  Se aprobă modificarea Anexei 1 din HCL nr. 6/20.01.2022 conform Anexei 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. Restul prevederilor din HCL nr. 6/20.01.2022 rămân 

neschimbate.  

Art. 2 Se aprobă bugetul  modificat al proiectului conform Anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei 

Vânători. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunica Instituţie Prefectului Judeţului Mureş în vederea 

exercitării controlului legalităţii. 
 

INITIATOR,                                        Contrasemnează, 

PRIMAR,                                       p. Secretar General, 

Felegean Mircea-Augustin                                                       Bologa Emil-Alin 

 

 

 



 
Anexa nr. 1 la HCL nr. ..... 

 

Se confirmă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției ”DOTARE 

SERVICIUL PUBLIC DE ÎNTREȚINERE DRUMURI SI DESZĂPEZIRE, LA NIVELUL 

COMUNEI VÂNĂTORI, JUDEȚUL MUREȘ” 

 

Se confirmă faptul că numărul populației comunei Vânători, conform ultimului recensământ 

este de 3.901 locuitori, conform Recensământului din 2011. 

 

Caracteristicile tehnice ale investiției sunt: 

 

Nr. 

crt 

Denumire Cantitate Caracteristici tehnice 

1. Tocător vegetație cu braț 

hidraulic 

1 -Braț cu sistem hidraulic extensibil 

-Putere tractor minimă (CP): min. 50- max. 80  

-Diametru min. de tocare (cm):  min. 5 

-Motor hidraulic (CP):   min. 23 

-Turația minimă de lucru a tocătorului (rot/min):  

min. 2800 

2.  Sărăriță cu autoîncărcare 1 -lățime de transport min. 179 cm – max. 259 cm 

-tipul de putere: hidraulic 

-dimensiunea de gabarit (cm): min. 169/179/115 – 

max. 169/259/115 

-greutate cu încărcătură (kg): min. 1849-max. 2743 

Valoarea totală a proiectului: 25.714,52 euro / 127.261,16 lei, inclusiv TVA 

Valoarea eligibilă: 15.497,00 euro / 76.694,65 lei, inclusiv TVA 

Valoarea neeligiblă: 10.217,52 euro / 50.566,50 lei, inclusiv TVA 

 

Se nominalizează dl. Felegean Mircea Augustin, în calitatea sa de primar și de 
reprezentant legal al Comunei să reprezinte Comuna Vânători în relația cu AFIR pentru 
derularea proiectului. 

 


