
 

ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 

 COMUNA SĂBĂOANI  

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr.141 din 17.11.2022 

Privind modificarea caietului de sarcini anexă a HCL-ului nr. 102 din 20.10.2022, privind 

aprobarea achiziţionării unui tractor, necesar pentru buna desfăşurare a activităţii 

instituţiei Primăriei comunei Săbăoani, judeţul Neamţ 

 

Consiliul local Săbăoani, judeţul Neamţ; 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare al iniţiatorului nr. 14585 /17.11.2022  privind modificarea caietului de 

sarcini anexă a HCL-ului nr. 102 din 20.10.2022, privind aprobarea achiziţionării unui tractor, 

necesar pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei Primăriei comunei Săbăoani, judeţul 

Neamţ;  

- raportul de specialitate nr. 14587/ 17.11.2022 întocmit de viceprimarul comunei; 

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

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

  În conformitate cu prevederile: 

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

cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 67 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. "d" şi alin. (7), lit. "n" şi art. 196, alin. (1 ), lit. "a" din O.U.G. nr . 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art . 1. Se modifică caietul de sarcini anexă a hotărârii nr. 102 din 20.10.2022 privind 

aprobarea achiziţionării unui tractor, necesar pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei 

Primăriei comunei Săbăoani, judeţul Neamț, conținutul acestuia va fi conform anexei. 

Art. 2 Secretarul general al comunei, Compartimentul financiar contabilitate, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

     Avizat pentru legalitate,                                                                             Inițiator 

         Secretar General,                                                                                     Primar, 

         Maricica Robu                                                                                     Vîrgă Florin   

 

 

 



 

CAIET DE SARCINI 

Pentru achizitie Tractor nou 

 

I. DATE GENERALE 

1. Denumirea investiției: 

Achizitie tractor 

COD CPV: 16720000-8 Tractoare 

2. Obiectul contractului: 

Achiziționarea unui tractor 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 tractorului la sediul Primăriei Săbăoani 

IV. GARANȚIA 

Garanția standard a vehiculului, va fi de 12 de luni de la data livrării. 

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

Specificații tehnico pentru achizție tractor nou: 

 

1. Puterea motorului: 70CP - 90CP 

2. Cabină cu aer condiționat 



 
3. Sistem DPF și catalizator 

4. Priză de putere spate 

5. Transmisie integrală 4WD 

6. 2 perechi de valve hidraulice 

7. Scaun operator cu suspensie pneumatică 

8. Manual de operare in limba Română 

9. Draft Control  - funcție de control al adancimii de lucru 

10. Încărcator frontal înălțime/greutate maximă de ridicare 3.30m/1400kg 

11. Manetă de comandă (joystick) pentru manevrare încărcător frontal 

12. Echipament pentru incărcător fontal 

13. Cupă pentru încărcător fontral capacitatr 1m3 

14. Lamă de zăpadă, 3000mm lățime de lucru, semne de avertizare. 

 

 

 

 

 

Întocmit,                      Contrasemnează, 

Ing. Ciobanu Mihai-Alexandru                                                 Viceprimar, 

                                                                                                Țurcanu Lucian 

 


