
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 72 /2022 
PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

„ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SI ACCESORII PENTRU ASIGURAREA
SERVICIILOR PUBLICE DE BAZA IN COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”

              Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
I. art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
II. art.  8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale,  adoptată la Strasbourg la 15 octombrie

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
III.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;
IV. art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e)prevederile art.129 alin.2 lit. şi alin.4 lit.d din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

cu modificările și completările ulterioare; 
f) art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;
Luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Tomesti, în calitatea sa de inițiator,

înregistrat  cu  nr. nr.3/73  din  01.11.2022,  prin  care  susține  necesitatea  și  oportunitatea  proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

b) raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,
înregistrat  cu  nr. 4/73  din  01.11.2022,  prin  care  se  motivează,  în  drept  și  în  fapt,   necesitatea  și
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
               c)Avizul favorabil al Comisiei de  specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala
buget,finante,administrarea  domeniului  public  si  privat  al  comunei,agricultura,gospodarire
comunala,protectia mediului,servicii si comert inregistrat sub nr.5/75 din 16.11.2022

Tinând seama de 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:

În temeiul prevederilor art. 139  si ale art. 196 alin. (1) lit. ”a” și art.243 alin.1 lit.a din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

               Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SI 
ACCESORII PENTRU ASIGURAREA SERVICIILOR PUBLICE DE BAZA IN COMUNA 
TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”, denumit în continuare Proiectul.

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiției,  în cazul obținerii  finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R.2014 –
2020 aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu
modificările și completările ulterioare, potrivit legii.

Art.  3.  - Autoritățile  administrației  publice  locale  se  obligă  să  asigure  veniturile  necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării
ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art. 4. -  Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa caz, precum și
caracteristicile  tehnice  ale  Proiectului,  sunt  cuprinse  în  anexă,  care  este  parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre.



              Art.5. Cu ducerera la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se imputernicește primarul
comunei Tomesti, prin compartimentele de specialitate.
              Art.6. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios adminitrativ în condițiile Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
              Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului județul Hunedoara
- Primarului comunei Tomesti
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Notă:     Numar consilieri prezenti ___9____din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
              Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta  art 5 lit _cc_) ( voturi necesare  _5__)
              Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis,  cvorumul fiind de: __8___ voturi „pentru”  ;   __-
_voturi „împotrivă”, __1____abţineri (dl. consilier Leucian Sorin-Adrian).

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE 
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 72/2022

Nr
.

crt
.

Operaţiuni efectuate
Data

ZZ/LL/AN

Semnătura per-
soanei responsabile
să efectueze proce-

dura
0 1 2 3

1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului 
administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu 
majoritate:

17.11.2022

 □ simplă X absolută □ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:___
Voturi 
împotrivă:-_
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___

Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:___
Voturi 
împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____

Art.5 lit. dd)
Voturi 
pentru:___
Voturi 
împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____

2 Comunicarea către primar 22.11.2022
3 Comunicarea către prefectul judeţului 22.11.2022
4 Aducerea la cunoştinţa publică 22.11.2022

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter in-
dividual

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 
juridice, după caz

22.11.2022



                                                                                                                 Anexa la HCL nr. 72/ 17.11.2022

"ACHIZIŢIONAREA DE ECHIPAMENTE SI ACCESORII PENTRU SIGURAREA
SERVICIILOR PUBLICE DE BAZA IN COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA"

I. NUMĂRUL LOCUITORILOR deserviți de Proiect este de 1075 locuitori, conform Anexei 6
– Rezultate finale recensamant populatie 2011-Tabelul nr.3,pusă la dispoziţie de GAL "Ţara
Zarandului".

II. OPERATORII ECONOMICI deserviți de Proiect,sunt următorii:
1. SC COM CLUB 2000  - punct de lucru Dobrot nr.23 cod CAEN 4711, – comert cu 

amanuntul in magazine nespecializate ,cu vanzare predominanta de produse alimentare,bauturi
si tutun - 1 angajat

2. SC MEGA TRANSEURO S.R.L cu sediul în Steia nr. 53A, cod CAEN 4941 – Transporturi
rutiere de marfuri -1 angajat;

3. FLOREA  LILIANA  II cu  sediul  principal   in   sat.  Obarsa,nr.25,  comuna  Tomesti,
jud.Hunedoara,  cod  CAEN:4711  –  comert  cu  amanuntul  in  magazine  nespecializate,cu
vanzare predominanta de produse alimentare,bauturi si tutun – 1 angajat

4. LOVASZ TATIANA II , punct de lucru in sat.Tomesti     nr.84,  cod CAEN :-4711- comert
cu  amanuntul  in  magazine  nespecializate,cu  vanzare  predominanta  de  produse
alimentare,bauturi si tutun – 2 angajati

5. BOCIU ALINA AURICA II cu sediul principal   in  sat.  Obarsa,nr.35,  comuna Tomesti,
jud.Hunedoara  cod  CAEN  :-4719-  comert  cu  amanuntul  in  magazine  nespecializate,cu
vanzare predominanta de produse nealimentare – 1 angajat

6. SC BRUSTU AGRO VET S.R.L.CUI 35907518 cu sediul in sat Livada nr. 33,obiectul 
principal constă în activităţi agricole

7. SC PVG PLESICA  SRL CUI 35986015 cu sediul in sat Tiulusti nr. 34, obiectul principal 
constă în activităţi agricole

8. S.C. VARIAS AGRIA S.R.L. CUI 45221508 cu punct de lucru in satul Dobrot nr.62, 
obiectul principal constă în activităţi agricole

III. CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PROIECTULUI:
Tractor tuns gazon
Putere minim 14 kw
cilindree  minim 726 cmc
tractiune integral
servodirectie
Accesorii tractor

Masa de taiere
Latime de lucru minim 112 cm
Minim 2 metode de taiere

Remorca
Haion rabatabil

Freza pentru evacuat zapada

http://tara-zarandului.ro/wp-content/uploads/2022/09/Anexa-6-Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3.xls
http://tara-zarandului.ro/wp-content/uploads/2022/09/Anexa-6-Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3.xls


Latime de lucru minim 100 cm
Motor minim 10 CP

Lama pentru impins zapada
Latime de lucru minim 100 cm

Perie rotativa
Latime de lucru minim 100 cm
Masina de tuns gazon
Latime de taiere: minim 50 cm 
Putere neta minim 3,5 Kw
Viteza: minima 4,0 Km/h 
Inaltime de taiere, minim 30 mm 
Volum de colectare a ierbii: minim 60 L
                   
Compresor
Putere: minim 2 kW
Putere, CP: minim 3 CP
Volum butelie: minim 100 l
Debit de aer aspirat: minim 300 l/min
Debit de aer refulat: minim 200 l/min

Polizor unghiular
Putere motor: minim 2400 W
Turatie minim 6500 rot/min

Polizor unghiular
Putere motor: minim 1400 W
Turatie minim 11.000 rot/min

Atomizor
Putere: minim 3.6 kW
Capacitate cilindrica: minim 70 cm³
Turatie: minim 7000 rpm
Aria de actiune pe orizontala: minim 15 m
Aria de actiune pe verticala: minim 13 m

Aparat de spalat cu presiune
Putere minim 3000 w
Presiune: minim 120 bar

Masina de taiat beton/asfalt
Putere minim 3000 w
Adancimea de taiere: minim 75 mm

Masina de taiat beton/asfalt
Putere minim 3000 w
Forta centrifuga: minim 10000 N
Viteza minim: 20 m/min

Betoniera
Putere minim 3000 w
Cuva: minim 120 l



Ciocan rotopercutor demolator
Putere minim 1000 w
Energie de percutie: minim 8 J

Tocator de crengi
Putere minim 16 cp
Rotatie ax tocator: minim 300 rot/min
Capacitate productie: minim 5 mc/ora
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