ROMÂNIA
CONSILIUL LOCALL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea H.C.L.nr.18/26.03.2018 privind implementarea
proiectului ” Dotarea cu utilaje a Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență al comunei Grindu, județul Ialomița“
Nr. 27 din 01.08.2018.
Consiliul local al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
În conformitate cu :
- prevederile art.120 și art.121, alin (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- prevederile art.8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
- prevederile art.7, alin.(2) și art.1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- prevederile art.20 și art.21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
Analizând :
adresa nr.828 din 25.07.2018 emisă de CRFIR 8 București – Ilfov prin care
solicită informații suplimentare pentru proiectul ” Dotarea cu utilaje a Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență al comunei Grindu, județul Ialomița“;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.1668 din 01.08.2018 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.1667 din 01.08.2018;
- avizul de legalitate nr.27 din 01.08.2018 emis de secretarul comunei;
În temeiul art.36, alin.(2), lit. “ b ” și “ d ” , art. 45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.” b „
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată(2), cu modificările si
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se modifică și se completează aliniatul „ Caracteristicile tehnice - cisternă -vidanjă
și tractor” din Anexa la H.C.L.nr.18/26.03.2018 privind implementarea proiectului : „ Dotarea cu
utilaje a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Grindu, județul Ialomița”,
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Devizul general al obiectivului de investiții, Devizul obiectiv 1 –
cisternă – vidanjă, dotată cu chit PSI, cheltuieli eligibile, Devizul Obiectiv 2 – Tractor , cheltuieli
eligibile, conform Anexelor nr.2 – 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Celelalte articole din hotărâre nr.18/26.03.2018 și din anexa la hotărâre rămân
neschimbate.
Art.4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Grindu, județul Ialomița.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica, prin intermediul secretarului comunei
Grindu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Grindu și Prefectului judeţului
Ialomiţa, precum și pe pagina de internet : www.grindu.ro
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Vieriu Costel
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea H.C.L.nr.18/26.03.2018 privind implementarea
proiectului ” Dotarea cu utilaje a Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență al comunei Grindu, județul Ialomița“
Consiliul local al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
În conformitate cu :
- prevederile art.120 și art.121, alin (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- prevederile art.8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
- prevederile art.7, alin.(2) și art.1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- prevederile art.20 și art.21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
Analizând :
adresa nr.828 din 25.07.2018 emisă de CRFIR 8 București – Ilfov prin care
solicită informații suplimentare pentru proiectul ” Dotarea cu utilaje a Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență al comunei Grindu, județul Ialomița“;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.1668 din 01.08.2018 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.1667 din 01.08.2018;
- avizul de legalitate nr.27 din 01.08.2018 emis de secretarul comunei;
În temeiul art.36, alin.(2), lit. “ b ” și “ d ” , art. 45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.” b „
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată(2), cu modificările si
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se modifică și se completează aliniatul „ Caracteristicile tehnice - cisternă vidanjă și tractor” din Anexa la H.C.L.nr.18/26.03.2018 privind implementarea proiectului : „
Dotarea cu utilaje a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Grindu, județul
Ialomița”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Devizul general al obiectivului de investiții, Devizul obiectiv 1 –
cisternă – vidanjă, dotată cu chit PSI, cheltuieli eligibile, Devizul Obiectiv 2 – Tractor , cheltuieli
eligibile, conform Anexelor nr.2 – 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Celelalte articole din hotărâre nr.18/26.03.2018 și din anexa la hotărâre rămân
neschimbate.
Art.4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Grindu, județul Ialomița.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica, prin intermediul secretarului comunei
Grindu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Grindu și Prefectului judeţului
Ialomiţa, precum și pe pagina de internet : www.grindu.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dragomir Elena Claudia

Nr. 31.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 01.08.2018.

Contrasemnează,
Secretar comună
Ene Tudora

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEȚUL IALOMIȚA

Anexă
la H.C.L.nr.31/01.08.2018.

Implementarea proiectului
„Dotarea cu utilaje a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
al comunei Grindu, judetul Ialomita”

Descrierea funcțională și tehnologică
Cisterna vidanja se foloseste pentru prevenirea și stingerea definitiva a incendiilor din păduri
sau domenii publice și private (cu risc asupra siguranței populației), transportul apei, transportul
deseurilor lichide sau a gunoiului de grajd(produse ușor inflamabile), transportul si raspandirea
pe câmpuri și pajisti, udarea sau stropirea culturilor si spatiilor verzi care prezintă risc de
incendiu. Lucreaza in agregat cu tractorul.
Caracteristici tehnice:
- Capacitate min.4.700 litri – max. 5.500 litri
- Diametru: min. 1.400 - max. 1.500
- Protap ajustabil in inaltime
- Cisterna vidanja galvanizata
- Aparatori noroi galvanizati
- Supapa de siguranta de presiune si incarcare
- Tub transparent pentru a vedea nivelul
- Cardan de min.540 RPM – max. 600 RPM
- Picior de sprijin
- Manuvacumetru indicator de presiune
- Sistem simplu de imprastiere pe spate
- Furtun de aspirare de min. 5 m – max. 10 m
- Robinet pe spate de min 2” – max 3”
- Deschidere hidraulica pe spate diametru min.150 – max. 200
- Deschidere superioara de min.150 cm – max. 200cm,cu scarita de acces
Caracteristici kit de incendiu:
- Doua partitii: apa curata min.2.000 litri – max 2.500 litri
apa murdara min. 2.700 litri – max 3.300 litri
- Pompa (min.400 litri/ minut – max.500 litri/minut; min 18 Bari – max 25 Bari)
- Furtun min.25 m – max.35 m
Tractorul se foloseste pentru tractarea cisternei vidanja; este necesar deoarece
asigurăposibilitatea deplasării acestuia în zonele de intervenții. De asemenea, poate fi utilizat
independent pentru transport (ex.transport persoane aflate în zone periculoase, transport de apă).
Caracteristici tehnice:
- Motor diesel, min.4 cilindri – max 6 cilindricu turbosuflanta injectie directa, racire
cu apa
- Capacitate cilindrica : min.4. 750 cm3 – max 5.500 cm3, Putere min.95 CP
(70 kW ) - max 110CP(82 kw)
- Cuplu min. 400 Nm – max. 451 Nm
- Cutia de viteze :mecanica sincrotizata, cu 14 viteze de mers inainte si 4 viteze de
mers inapoi
- Priza de putere : independenta, cu doua turatii min.540 – max.580 și min. 1000 –
max.1100 rot/min. Tractiune : 4 x 4
- Debit pompa hidraulica : min.45 l/min – max.55 l/min.
- Distribuitor cu 3 linii hidraulice
- Capacitate de ridicare in tirantii spate : min.3.200 kg. – max. 3.500 kg.
- Greutate proprie: min.4. 300 kg – 4.500 kg.

-

Frana : de serviciu si de parcare uscata, pe discuri,.
Instalatie franare pneumatica pentru remorca
Cauciucuri : fata 360/70 R 24 ; spate 18,4 R 34
Compresor aer
Contragreutati fata: min.440 kg – max.470 kg.
Carlig remorcare
Instalatie pneumatica si hidraulica auxiliara
Cabina : corespunde normelor OECD, cu instalatie de incalzire si ventilatie, cu sistem
de filtrare a aerului, geamuri laterale si spate rabatabile, bord modern, proiectoare de
lucru fata, spate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dragomir Elena Claudia

Contrasemnează,
Secretar comună
Ene Tudora

