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MEMORIU JUSTIFICATIV  

 
 

DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE 

COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ 

 

1. Date generale 

 

1.1 Denumirea/Numele solicitantului (denumire, adresa) 

 

COMUNA ȘINCAI 

Localitatea ŞINCAI, Nr.156, Judeţul Mureş, Cod poştal 547595 

Telefon: 0265-427.201 Fax:0265-427.201 

E-mail: sincai@cjmures.ro 

 

1.2 Denumirea investiţiei 

 

“DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN 

COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” 

 

1.3 Elaborator (coordonate de identificare) 

 

S.C. FRANZOL MANAGEMENT S.R.L. 

Târgu Mureş, Strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 28, Judeţul Mureş, 

 Cod poştal 540353 

 Cod fiscal RO 41213219, J26/1231/2019 

 Telefon+40- 747-126619 

 Email: zftoncea@yahoo.com 

 

1.4 Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul, descrierea amplasamentului)  

 

COMUNA ȘINCAI 

Localitatea ŞINCAI, Nr.156, Judeţul Mureş, Cod poştal 547595 

Telefon: 0265-427.201 Fax:0265-427.201 

E-mail: sincai@cjmures.ro 
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Descrierea amplasamentului: 

Teritoriul comunei Șincai se situează pe în subzona Câmpia Sărmașului, pe valea 

Lechința, la o altitudine medie de 345m. Comuna Șincai (în maghiară Mezősámsond) 

este satul reședință al comunei cu același nume din județul Mureș. Satul este atestat 

documentar în 1332 sub numele de Sancsund (Samsund). În 1334 este ,emționat sub 

numele de Samsond, în 1335 sub numele de Samsund, iar în 1470 sub numele 1470. În 

1910 din 2086 de locuitori 1167 erau români, 909 maghiari și 10 germani.  

 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Șincai se ridică la 

1622 de locuitori.  Majoritatea locuitorilor sunt români (54,69%). Principalele minorități 

sunt maghiari (33,17%) și romi (10,17%). Pentru 1,97% din populație, apartenența etnică 

nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional majoritatea locuitorilor sunt ortodocși 

(57,03%), cu minorități de reformați (31,01%), romano-catolici (5,8%) și greco-catolici 

(3,33%). Pentru 2,03% din populație nu este unoscută apartenența confesională.  

Comuna Șincai are în componență satele Lechincioara, Pusta, Șincai-Fânațe și 

Șincai (reședința comunei).  

Trăsăturile climatice sunt o consecinţă a poziţiei comunei în centrul Transilvaniei, 

fapt care încadrează respectivul teritoriu în subprovincia climatică temperat-continental 

moderată, definită de circulaţia şi caracterul maselor de aer din vest şi nord-vest. Acestui 
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teritoriu îi sunt specifice verile mai călduroase, iernile lungi şi reci, mai ales în sectorul 

montan cu inversiuni de temperatură pe văi. Regiunea are o climă continentală, 

temperatura medie fiind de 8,5º C, precipitaţiile anuale sunt de 700–1200 milimetrii, dar 

diferenţe semnificative pot fi constatate între regiunile montane şi regiunea joasă. 

Relieful este o zonă colinară mai mult sau mai puțin împădurită cu lunca majoră. 

Vegetaţia este grupată în subetajele gorunetelor şi a stejăretelor. 

Subetajul gorunetelor: dominat de păduri de gorun, şi reprezentat prin Quercus 

petraea, apoi amestec de păduri de fag şi gorun, dar şi cu cer (Quercus cerris), gârniţă 

(Quercus fainetta), carpen (Carpinus betulus), tei (Tilia cordată), frasin (Fraximus 

excelsior), cireş (Melampyro bihariense), Carpinetum pp, Cuercetum roboris-sessiliflori. 

Lângă arbori găsim şi arbuşti ca alunul (Corillus avelana), cornul (Cornus mas), sângerul 

(Cornus sangvinea), lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), porumbarul (Prunus spinosa), 

măcieş (Rosa canina), precum şi alte plante ierboase, iar în alternanţă se găsesc terenuri 

agricole şi pajişti secundare, pe alocuri stepizate cu paius (Festucă pseudovîna), colilia 

(Stipa sp.) ca elemente caracteristice. 

Subetajul stejăretelor: e dominat de stejar (Quercus robur), cer, gârniţă, tei, arţar, 

frasin, ulm, jugastru şi specii de subarbuşti şi ierburi, pajişti folosite ca fâneţe şi păşuni 

naturale în complex cu Andropogonetum ischaemi, Festca sulcatae, Caricetum humilis 

transilvanicum, Stipetum leningianae, Stipetum stenophyllae, Stipetum pulcherrimae, 

festucetum sulcatae mesophyllumin complex cu Festuca agrostietum. 

Stepa antropogenă: cu un etaj de silvostepă cu cuercinee pe pantele nordice şi una 

de stepă antropică propriu zisă cu pajişti, unele în curs de împădurire, mai ales unde au 

fost folosite ca terenuri agricole, mai sunt populate cu coada vulpii, pir, local asociaţii 

hidrofile ca Puato festucetum (pratensis), Agrostideto - Festucetum (pratensis), şi 

Arrheriatheretum elatioris. 

Vegetaţie interzonală: reprezentată prin păduri de luncă, fâneţe de luncă, stuf, 

papură. Întreg covorul vegetal spontan este deosebit de util, atât pentru hrana animalelor, 

cât şi ca plante melifere şi medicinale, iar speciile forestiere pentru construcţii. 

Câteva plante rare: ghiocei bigati (Leucojum Vernum), narcise sălbatice 

(Narcissus stellaris),stânjănel (Iris sibirica), viorele (Scilla bifolia), sângerele voinicului 
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(Nigritella rubra), ruşcuţa galbenă (Adomis vernalis), bujor de stepă (Paeonia tenuifolia), 

crin de pădure (Lilium martagon), pălăria vacii (Telekia speciosa). 

Fauna: respectă etajarea vegetaţiei şi dominarea climei. Fauna de aici e dominată 

de mamiferele erbivore; căprioara (Capreolus c.), iepurele (Lepus europaeus), veveriţa 

(Scuirus vulgaris), şi rozătoare mici, ca hârciogul şi popândăul; dintre carnivorele mari, 

lupul, pe cale de dispariţie din cauza supravânatului şi superstiţiei, nici nu mai există în 

zonă (Canis Lupus), vulpea (Canis vulpes); mistreţul (Sus scrofa), gaia (Milvum m.), 

cerbul. Dintre păsări putem aminti pupăza (Epupa epops), turturica (Sreptopelia turtur), 

cinteza (Fringilla montifringilla), cucul (Cuculus canorus), fazanul (Phaseanus 

colchicus), colonizat aici. Din preajma cursurilor de apă găsim raţele sălbatice (Anas 

platyrinchos), şi dintre răpitori vulturul şi şoimul. 

Elementele floristice şi faunistice au implicaţii mai mult de natură de asigurare a 

combustibilor energetici, lemnul fiind utilizat în primul rând ca lemn de foc, apoi în 

construcţii, de aceea în jurul aşezărilor deja nu prea găsim păduri. Ele au fost deja 

valorificate, dar nu s-a ajuns încă în stadiul de a replanta ceea ce s-a tăiat. Elementele 

floristice mai sunt şi atracţii a iubitorilor de natură având şi funcţie de agrement şi 

recreere. Dezvoltarea, redusă din punct de vedere economic, totuşi a fost benefică, pentru 

că natura s-a păstrat cât de cât, şi se reface cu încetul, dar singur. Mai nou, organizaţii 

încearcă să se implice în activităţi ecologice, să prevină dăunarea naturii sau prevenirea 

exploatărilor în exces a unor elemente floristice sau faunistice, ce prezintă valori 

regionale, sau naţionale. 

Trăsăturile climatice sunt o consecinţă a poziţiei comunei în centrul Transilvaniei, 

fapt care încadrează respectivul teritoriu în subprovincia climatică temperat-continental 

moderată, definită de circulaţia şi caracterul maselor de aer din vest şi nord-vest. Acestui 

teritoriu îi sunt specifice verile mai călduroase, iernile lungi şi reci, mai ales în sectorul 

montan cu inversiuni de temperatură pe văi. Regiunea are o climă continentală, 

temperatura medie fiind de 8,5º C, precipitaţiile anuale sunt de 700–1200 milimetrii.  

Vegetaţia este grupată în subetajele gorunetelor şi a stejăretelor. 

Subetajul gorunetelor: dominat de păduri de gorun, şi reprezentat prin Quercus 

petraea, apoi amestec de păduri de fag şi gorun, dar şi cu cer (Quercus cerris), gârniţă 

(Quercus fainetta), carpen (Carpinus betulus), tei (Tilia cordată), frasin (Fraximus 
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excelsior), cireş (Melampyro bihariense), Carpinetum pp, Cuercetum roboris-sessiliflori. 

Lângă arbori găsim şi arbuşti ca alunul (Corillus avelana), cornul (Cornus mas), sângerul 

(Cornus sangvinea), lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), porumbarul (Prunus spinosa), 

măcieş (Rosa canina), precum şi alte plante ierboase, iar în alternanţă se găsesc terenuri 

agricole şi pajişti secundare, pe alocuri stepizate cu paius (Festucă pseudovîna), colilia 

(Stipa sp.) ca elemente caracteristice. 

Subetajul stejăretelor: e dominat de stejar (Quercus robur), cer, gârniţă, tei, arţar, 

frasin, ulm, jugastru şi specii de subarbuşti şi ierburi, pajişti folosite ca fâneţe şi păşuni 

naturale în complex cu Andropogonetum ischaemi, Festca sulcatae, Caricetum humilis 

transilvanicum, Stipetum leningianae, Stipetum stenophyllae, Stipetum pulcherrimae, 

festucetum sulcatae mesophyllumin complex cu Festuca agrostietum. 

Stepa antropogenă: cu un etaj de silvostepă cu cuercinee pe pantele nordice şi una de 

stepă antropică propriu zisă cu pajişti, unele în curs de împădurire, mai ales unde au fost 

folosite ca terenuri agricole, mai sunt populate cu coada vulpii, pir, local asociaţii 

hidrofile ca Puato festucetum (pratensis), Agrostideto - Festucetum (pratensis), şi 

Arrheriatheretum elatioris. 

Vegetaţie interzonală: reprezentată prin păduri de luncă, fâneţe de luncă, stuf, 

papură. Întreg covorul vegetal spontan este deosebit de util, atât pentru hrana animalelor, 

cât şi ca plante melifere şi medicinale, iar speciile forestiere pentru construcţii. 

Câteva plante rare: ghiocei bigati (Leucojum Vernum), narcise sălbatice (Narcissus 

stellaris),stânjănel (Iris sibirica), viorele (Scilla bifolia), sângerele voinicului (Nigritella 

rubra), ruşcuţa galbenă (Adomis vernalis), bujor de stepă (Paeonia tenuifolia), crin de 

pădure (Lilium martagon), pălăria vacii (Telekia speciosa). 

Fauna: respectă etajarea vegetaţiei şi dominarea climei. Fauna de aici e dominată 

de mamiferele erbivore; căprioara (Capreolus c.), iepurele (Lepus europaeus), veveriţa 

(Scuirus vulgaris), şi rozătoare mici, ca hârciogul şi popândăul; dintre carnivorele mari, 

lupul, pe cale de dispariţie din cauza supravânatului şi superstiţiei, nici nu mai există în 

zonă (Canis Lupus), vulpea (Canis vulpes); mistreţul (Sus scrofa), gaia (Milvum m.), 

cerbul. Dintre păsări putem aminti pupăza (Epupa epops), turturica (Sreptopelia turtur), 

cinteza (Fringilla montifringilla), cucul (Cuculus canorus), fazanul (Phaseanus 
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colchicus), colonizat aici. Din preajma cursurilor de apă găsim raţele sălbatice (Anas 

platyrinchos), şi dintre răpitori vulturul şi şoimul. 

Elementele floristice şi faunistice au implicaţii mai mult de natură de asigurare a 

combustibilor energetici, lemnul fiind utilizat în primul rând ca lemn de foc, apoi în 

construcţii, de aceea în jurul aşezărilor deja nu prea găsim păduri. Ele au fost deja 

valorificate, dar nu s-a ajuns încă în stadiul de a replanta ceea ce s-a tăiat. Elementele 

floristice mai sunt şi atracţii a iubitorilor de natură având şi funcţie de agrement şi 

recreere. Dezvoltarea, redusă din punct de vedere economic, totuşi a fost benefică, pentru 

că natura s-a păstrat cât de cât, şi se reface cu încetul, dar singur. Mai nou, organizaţii 

încearcă să se implice în activităţi ecologice, să prevină dăunarea naturii sau prevenirea 

exploatărilor în exces a unor elemente floristice sau faunistice, ce prezintă valori 

regionale, sau naţionale. 

Activități specifice comunei sunt agricultura, creșterea animalelor, cultura de mere, iar 

activitățile economice principale sunt procesarea laptelui, agricultura și comerțul.  

Utilajele vor fi garate, în garajul şi terenul aferent Clădirii Primăriei la nr.156 din 

localitatea Șincai, poz. nr. 74 din Inventarul domeniului public al comunei Șincai. 

 

1.5 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi oportunităţii 

investitiei. 

 

Prin proiectul “DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE 

COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” se doreşte achiziţionarea 

următoarelor utilaje: 

- - Autoutilitară cu benă, cu dotări opționale 

Menţionăm că, caracteristicile principale al utilajului şi echipamentelor au fost 

dimensionate şi corelate cu suprafaţa pentru care vor fi folosite. 

La momentul actual întreţinerea pentru o mare parte a străzilor, a spaţiilor verzi, a 

şanţurilor este realizată fie prin închirierea de utilaje de la diverşi agenţi economici fie 

prin munca voluntară a unor persoane, în comună neexistând un serviciu de gospodărire 

comunală.  Achiziţionarea acestor utilaje va fi benefică pentru localitate atât din punct de 

vedere economic cât şi din punct de vedere social.  În acest fel comunitatea nu va mai 

cheltui sume mari pentru închirierea utilajelor. Nu mai puţin important este şi faptul că în 
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caz de necesitate se va putea acţiona imediat cu utilaje proprii, fără a mai aştepta sosirea 

utilajelor închiriate. În acest fel se va evita blocarea drumurilor şi circulaţia 

autovehiculelor nu va mai fi întreruptă. 

Proiectul, prin dotările propuse a fi achiziționate, va contribui la îmbunătățirea 

factorilor de mediu și a calității vieții în comunitate. 

Prin achiziția utilajelor factorii de mediu se vor apropia de standardele europene 

prin întreținerea și îmbunătățirea permanentă a spațiilor verzi și îmbunătățirea calității 

aerului în localități. 

 

Obiectivul  principal al investiţiei ”DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” este: 

 Dotarea serviciului de gospodărire comunală al Comunei Șincai în vederea 

dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale.  

Obiectivele  specifice rezultate ca urmare al Obiectivului principal  sunt următoarele: 

 Drumurile și accesul în instituțiile publice din Comuna Șincai vor fi 

întreţinute şi vor fi practicabile atât pe timp de vară cât şi pe timp de iarnă 

 Spaţiile publice din Comuna Șincai vor fi întreţinute 

 Crearea şi asigurarea condiţiilor optime desfăşurări activităţilor de gospodărire 

comunală pe teritoriul administrativ al Comunei Șincai  

 Înfiinţarearea serviciilor publice de gospodărire locală și dotarea cu 

echipamente necesare 

 

Fundamentarea necesităţii: 

 

 Datorită faptului că suprafaţa teritoriului Comunei Șincai este mare, având 

numeroase drumuri pietruite, sunt necesare utilaje adecvate pentru întreţinerea drumurilor 

înguste, şanţurilor, a spaţiilor publice.  

Până la finalizarea proiectului ”DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” se va 

înfiinţa Serviciul public de gospodărire comunală în comuna Șincai. 
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 Oportunitatea realizării prezentului obiectiv de investiţie, dotarea serviciului de 

gospodărire comunală, se fundamentează pe posibilitatea de accesare a fondurilor 

nerambursabile pentru astfel de proiecte de investiţie, ca urmare a lansării apelului de 

selecţie de către ASOCIAŢIA LEADER VALEA pentru Măsura 19.2, M2/6B – 

“SPRIJIN PENTRU INVESTIȚIILE ÎN CREAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA SAU 

EXTINDEREA SERVICIILOR LOCALE DE BAZĂ” 

 

 

1.6 Descrierea funcţională şi tehnologică 

 

Proiectul „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE 

COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” prevede următoarele 

achiziții: 

- -Autoutilitară cu benă. 

Achiziţionarea acestor utilaje va fi benefică pentru localitate atât din punct de 

vedere economic cât şi din punct de vedere social. Se va putea asigura un ambient plăcut 

prin gospodărirea adecvată a spațiilor verzi și practicabilitatea circulației pe timp de iarnă 

fără a cheltui sume mari pentru închirierea utilajelor. Menţionăm că, caracteristicile 

principale al utilajului şi echipamentelor au fost dimensionate şi corelate cu suprafaţa 

pentru care vor fi folosite.  

Descrierea utilajelor şi echipamentelor: 

- Autoutilitară cu benă- Este un utilaj care poate fi folosit în mai multe scopuri. 

Dotat cu o roată de rezervă de dimensiuni normale, cu aer condiționat și o benă de 

aluminiu, este un utilaj multifuncțional, putând fi folosit de către Serviciul Public de 

Gospodărire Comunală, foarte efficient în întreținerea spațiilor verzi și a domeniului 

public, la transportul de material antiderapant pe timp de iarnă, etc. 

 

 

Utilajele vor fi garate pe terenul aferent Clădirii Primăriei la nr.156 din localitatea 

Șincai, poz. nr. 74 din Inventarul domeniului public al comunei Șincai.. Până la 
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finalizarea proiectului se va înfiinţa Serviciului de gorpodărire comunală din Comuna 

Șincai, iar utilajele vor fi folosite în beneficiul locuitorilor, prin acest serviciu public. 

Dotarea Serviciului de gorpodărire comunală din Comuna Șincai va asigura 

desfășurarea activităților în condiții optime și la o calitate superioară. 

 

PRESCORARE 

 

1.Principiul prioritizării tipului de investiții în sensul prioritizării investițiilor în 

facilități care sprijină activitățile de agreementş 

1.1 Investiții în facilități care sprijină activități de agrement 0 puncte 

1.2 Investiții în construcția, modernizarea și/sau dotarea spațiilor publice 

locale 25 puncte 

1.3 Îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației 

rurale 0 puncte 

 

2. Principiul prioritizării tipului de investiție care contribuie la obiectivul 

transversal legat de protecția mediului: investiții în eficiență energetică și protecția 

mediului; 

2.1.Proiecte care  își propun măsuri de reducere a consumului de energie, 

respectiv sunt eficiente din punct de vedere energetic 0 puncte 

2.2.Proiecte care prevăd acțiuni, lucrări și/sau dotări pentru protecția mediului 0 

puncte 

 

3 Prioritizarea proiectelor cu cel mai mare impact microregional (cel puțin 2 

UAT-uri din teritoriul eligibil LEADER). 

3.1 Proiecte care au impact asupra 3 sau mai multor UAT-uri 0 puncte 

3.2 Proiecte care au impact asupra 2 UAT-uri 0 puncte 

 

TOTAL 25 puncte 

 

2.  Date privind forţa de muncă si managementul proiectului 
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Responsabil legal (nume, prenume, functie, studii si experienta profesionala) – relevante 

pentru proiect 

Responsabilul legal este domnul Huza Grigore - primarul Comunei Șincai 

 

Intreprinderea Functia avuta si 

principalele indatoriri 

Perioada 

HUZA GRIGORE PRIMAR prezent 

 

2.1 Total personal,                      5 

din care personal de execuţie 4 

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului va fi Comuna Șincai. Din cadrul 

acestuia vor fi nominalizate pentru implementarea proiectului un număr maxim de 5 

persoane, în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea 284 din 28 decembrie 2010, cu 

modificările şi completările ulterioare. Totodată se va încheia şi un contract de prestări 

servcii pentru servicii de consultanţă pentru implementarea proiectului cu o societate de 

profil. 

Reprezentantul legal / Manager de proiect este responsabil pentru activitatea de 

achiziţie şi implementarea întregului de proiect 

Atribuţii principale: 

- Coordonarea şi supravegherea desfăşurăii implementării proiectului  în condiţii 

optime 

- Îndrumarea activităţilor pentru realizarea obiectivelor propuse 

- Conducerea şedinţelor de lucru 

Responsabilul financiar: 

Atribuţii principale  

- Răspunde de implementarea proiectului din punct de vedere financiar contabil 

- Întocmeşte raportările financiare periodice solicitate de finanţator 

- Urmăreşte încadrarea activităţilor în bugetul estimat 

- Face parte din echipa de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziţie 

publică 

Atribuţii principale  

Asistent manager 

- Gestionează dosarele de corespondenţă din cadrul proiectului 
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- Organizează şi participă la toate întâlnirile echipei de proiect 

- Asigură redactarea şi transmiterea proceselor verbale 

- Asigură relaţia cu presa  

Total personal 5 din care patru persoane cu funcţie de execuţie  

 

2.2 Locuri de muncă nou-create 0 locuri de muncă noi, datorită faptului că nu este 

necesară crearea de noi locuri de muncă, personalul existent din cardul Comunei Șincai 

va asigura serviciul pentru deservirea activității serviciului de gospodărire comunală. 

Serviciul public de gospodărire comunală în comuna Șincai va fi înfiinţat până la 

finalizarea implementării proiectului. 

 

3.Devizele investiţiei, in conformitate cu preverile HG 907/2016.  

 

Sunt prezentate în Anexă. 

 

4. Finanţarea investiţiei 

 

Din valoarea totală a investiţiei de 147.322 RON, sursele de finantare propuse sunt: 

Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute 

in fisa masurii se va utiliza cursul de schimb Euro /RON publicat pe pagina web a 

Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii memoriului 

justificativ. 

Curs  Euro / RON  4,8418 din data de 24.07.2020 

  Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total  

 RON Euro RON Euro RON Euro 

Ajutor public 

nerambursabil 98.880 20.445  98.880 20.445 

Cofinantare 

privata, din 

care:       

    - 

autofinantare       

    - imprumuturi       

Buget local   48.522 10.046 48.522 10.046 

TOTAL 

PROIECT 98.880 20.445 48.522 10.046 147.322 30.486 

 

5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 

 

5.1 Valoarea totală:  147.322 Lei 

http://www.ecb.int/index.html
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5.2 Durata de realizare (luni):  9 luni 

 

5.3 Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric – fără TVA - pe luni si activitati: 

           

RON 
Indicatori 

Activitatea 2 – 

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Total 

Activitatea 1 – 

Pregătirea 

documentațiilor 
necesare 

achizițiilor 

          

Activitatea 2 – 

Derularea 

achizițiilor și 

recepția 

        98.800 98.800 

Activitatea 3 – 

Managementul 

proiectului 

15.000         15.000 

Total  15.000        98.800 113.800 

 

In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii 

activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu APDRP, 

proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp friguros, neprielnice realizarii 

investitiilor de acest gen. 
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CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE 

 
Serviciul de gospodărire comunală Șincai 

 

Autoutilitară cu benă 

 

Nr. 

crt. 

Caracteristici Tehnice minimale impuse prin 

Caietul de sarcini 

Corespondenţa 

propunerii tehnice cu 

specificaţiile tehnice 

impuse prin Caietul de 

sarcini 

Producător 

0 1 2 3 

1 

Parametri tehnici şi funcţionali: 
Autoutilitară cu benă  

 Putere: 130 CP 

 Normă de poluare: Stage 6.2 

 Combistibil: Diesel 

 Tip: 2.0L EcoBlue 

 Transmisie: Manuală, 6 viteze 

 Lăţime totală cu oglinzi pliate: 2112 mm 

 Lăţime interioară a spaţiului util 

(SRW/DRW) 2038 mm 

 Lăţime totală (inclusiv platformă) fără 

oglinzi  (SRW/DRW) : 2098 mm 

 Lungime totală (inclusiv platformă) : 5767 

mm 

 Raza de bracaj din bordura în bordura: 

12,6 m 

 Lungimea cadrului de şasiu: 3142 mm 

 Lăţime totală fără oglinzi (SRW/DRW): 

2052 mm 

 Lungimea spaţiului util: 2795 mm 

 Înălţimea de încărcare:737/745 mm 

 Înălţime totală: 2194 mm 

 Ampatament: 3504 mm 

 Sarcină autorizată pe puntea faţă: 1750 kg 

 Sarcină autorizată pe puntea spate: 2150 

kg 

 Masa proprie minimă (fără şofer) 1696-

1762 kg 

 Sarcină utilă maximă (fără şofer) 1738-

1804 kg 

 Masă maximă autorizată: 3500 kg 
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2 

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind 

siguranţa în exploatare: 

Se vor respecta normativele privind siguranţa în 

exploatare 

  

3 

Condiţii privind conformitatea cu 

standarde relevante: 

Toate elementele vor fi  în conformitate cu 

standardele de produs, normele în vigoare 

  

4 
Condiţii de garanţie şi  post – garanţie: 

Garanţie: minim 12 luni 

  

5 
Alte condiţii cu caracter tehnic: 

Nu este cazul 

  

 


	Oportunitatea realizării prezentului obiectiv de investiţie, dotarea serviciului de gospodărire comunală, se fundamentează pe posibilitatea de accesare a fondurilor nerambursabile pentru astfel de proiecte de investiţie, ca urmare a lansării apelului...

