
 

R O M Â N I A 

JUDEȚUL  NEAMȚ 

COMUNA  SĂBĂOANI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 119 din 12.10.2022 
privind aprobarea achiziționării unui tractor, necesar  pentru buna desfășurare a 

activității instituției Primăriei comunei Săbăoani, județul Neamț 

 

Consiliul local Săbăoani, județul Neamț;  

Având în vedere :  

 - referatul de aprobare al inițiatorului nr.   11736/ 12.10.2022; 

- referatul de specialitate nr. 11737/12.10.2022, întocmit de Biroul Financiar contabilitate privind 

necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- prevederile HCL Săbăoani nr. 5 din 16.02.2022, privind aprobarea bugetului pe anul 2022 și  

prevederile HCL Săbăoani de rectificare  a bugetului  local pe anul 2022; 

În conformitate cu prevederile:  

- art. 5, alin. (1), alin. (1^1) și alin. (8) din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art. 67 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”b”, alin. (4), lit. ”a”, lit. ”d”, alin. (7), lit. ”a”, art. 139, 

alin. (3), lit. ”b” și art. 196, alin. (1), lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare,  

 

                                                     H O T Ă R Ă Ș T E : 

 Art. 1. Se aprobă achiziționarea unui tractor, în limita sumei de 100.000 lei, valoare cu 

TVA inclus, necesar pentru buna desfășurare a activității instituției Primăriei comunei Săbăoani, 

județul Neamț. 

 Art.2. Valoarea achiziției se asigură din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al 

comunei Săbăoani, pe anul 2022. 

 Art.3 Se împuternicește primarul comunei – d-nul FLORIN VÎRGĂ să semneze 

contractual de achiziție. 

Art.4. Tractorul achiziționat va respecta prevederile din ANEXA 1 – Caiet de sarcini; 

 Art.5. Secretarul general al comunei, Compartimentul financiar contabilitate,    vor duce  

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                                        Inițiator, 

                                                               Primar, 

   Florin VÎRGĂ 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

     SECRETAR  GENERAL, 

   MARICICA ROBU 



 

 

 

CAIET DE SARCINI 

Pentru achizitie Tractor uzat 

 

I. DATE GENERALE 

1. Denumirea investiției: 

Achiziție tractor 

COD CPV: 16720000-8 Tractoare uzate 

2. Obiectul contractului: 

Achiziționarea unui tractoar uzat pentru Primăria Comunei Săbăoani 

 

3. Procedura de achiziție: achiziție directă. 

 

4. Autoritatea contractantă: 

Primăria Comunei Săbăoani, str. Orizontului, nr. 56, jud. Neamț, cod fiscal: 2613800. 

II. CONDIȚIILE DE PRESTARE A SERVICIILOR 

1. Cerințe generale 

Prevederile cuprinse în caietul de sarcini fac parte integrantă din documentația pentru 

elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează 

de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 

a) Cerințele din caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice abatere de la 

prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare doar în măsura în care propunerea 

tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale, fără costuri 

suplimentare. 

b) Serviciile vor fi prestate în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de 

muncă și de protecția muncii, care sunt în vigoare în România. 

 

2. Locul de prestare al serviciilor 

Locul de livrare al echipamentului va fi: Primăria Comunei Săbăoani, str. Orizontului, nr. 

56, com. Săbăoani, jud. Neamț. 

III. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 

1. Livrare 

Prestatorul este responsabil de livrarea camionetei autoutilitarei la sediul Primăriei 

Săbăoani 

IV. GARANȚIA 

Garanția standard a vehiculului,va fi de 6 luni de la data livrării. 



 

V. TERMENE DE LIVRARE: 2-3săptămâni de la semnarea contractului. 

 

Specificații tehnico pentrupentru achiziție tractor uzat: 

 

1. An de fabricatie: după 2005 inclusiv 

2. Puterea motorului: minim 75cp – maxim 200 cp 

3. Aer conditionat 

4. Sistem pentru montare lamă de dezăpezire; 

5. pret maxim: 100.000 lei 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,        Contrasemnează, 

Ing. Ciobanu Mihai-Alexandru                                       Viceprimar – Țurcanu Lucian 

 



                                                                                                                             ANEXA  1  

                                                                                                    (Anexa  3  la  normele  metodologice) 

 

STANDARDE  MINIMALE 

privind  dotarea  centrelor  de  permanență  fixe 

1.Mobilier  specific: 

a) pat/canapea  de  consultație; 

b) birou  pentru  medic; 

c) scaune; 

d) măsuță  pentru  instrumentar; 

e) suport  perfuzor; 

2.Aparatură/Echipamente  pentru  resuscitare – respirație: 

a) tuburi  staționare  pentru  oxigen  -  minimum 2 x  10 l, NTP, contor  debit/ventil  debit  cu  

capacitatea  maximă  de  cel  puțin  15 l/min.  și  robinet  de  reglare  conexiune  rapidă; 

b) tuburi  portabile  pentru  oxigen  -  minimum  5 l, NTP, contor  debit/ventil  debit  cu  

capacitatea  maximă  de  cel  puțin  15 l/min.  și  robinet  de  reglare  conexiune  rapidă; 

c) balon  ventilație  adult/copil  cu  măști  de  diferite  mărimi  și  rezervor  suplimentar  pentru  

oxigen; 

d) pensă  McGill  de  diferite  mărimi; 

e) defibrilator  semiautomat. 

3. Aparatură  monitorizare – evaluare: 

a) glucometru; 

b) stetoscop; 

c) tensiometru  manual; 

d) lampă  pentru  examinarea  pupilelor; 

e) ciocan  de  reflexe; 

f) termometru; 

g) cântar  pentru  sugari  și  adulți; 



h) taliometru; 

i) pelvimetru; 

j) apăsător  de  limbă; 

k) deschizător  de  gură; 

l) canule  rectale, uretrale, vaginale; 

m) trusă  completă  de  mică  chirurgie; 

n) masă  ginecologică; 

o) valve  ginecologice  și  pense  de  col; 

p) seringă  Guyon  pentru  spălături  auriculare; 

q) atele  Kramer; 

r) sterilizator; 

s) garou; 

t) aspirator  mobil  pentru  secreții. 

4. Materiale  și  dispozitive  auxiliare: 

a) materiale  pentru  curățenie  și  dezinfecție; 

b) materiale   necesare  colectării  și  neutralizării  deșeurilor  periculoase; 

c) stingător  de  incendiu; 

d) folie  supraviețuire; 

e) kit  naștere; 

f) guler  cervical. 

 



                                                                                                                             ANEXA  2 

                                                                                                   ( Anexa  4  la  normele  metodologice) 

 

TRUSA  DE  URGENȚĂ 

1.Materiale  sanitare: 

a) sonde  de  aspirație  tip  Yankauer; 

b) sonde  de  aspirație  flexibile  endotraheale, inclusiv  pediatrice; 

c) seringi  de  5 ml  și  de  10  ml; 

d) truse  pentru  perfuzie; 

e) feșe  și  pansamente  sterile  și  nesterile; 

f) truse  sondaj  urinar/pungi  colectoare  de  urină; 

g) container  materiale  ascuțite; 

h) mănuși  nesterile/consult/de  unică  folosință; 

i) canule  intravenoase periferice, de  diferite  mărimi, pentru  adulți/copii. 

2. Medicamente  și  soluții: 

a) soluții  cristaloide (ser  fiziologic, Ringer, glucoză  5 %, glucoză  10 %); 

b) analgezice  minore  nemorfinice; 

c) aspirină; 

d) beta 2  mimetice  inhalatorii; 

e) adrenalină; 

f) atropină; 

g) glucoză  33 %; 

h) diazepam; 

i)  HCHS; 

j) nitroglicerină  spray; 

k) nitroglicerină  tablete; 

l) xilină 1 % ; 



m) antiemetic  injectabil; 

n) antiemetice  orale; 

o) furosemid  fiole; 

p) vitamina  B1; 

q) vitamina  B6; 

r) miofilin  fiole; 

s) antihipertensive  injectabile; 

t) antihipertensive  orale; 

u) antispastice  injectabile; 

v) antispastice  orale; 

w) antibiotice  injectabile; 

x) soluții  dezinfectante (alcool, iod, rivanol); 

y) antihistaminice H1, H2. 

  


