
R O M A N I A  
JUDETUL ARAD  
COMUNA USUSAU  
CONSILIUL LOCAL  

   P R O I  E C T   D E   H O T Ă R Â R E  
din  

17 AUGUST 2017 
 

privind implementarea proiectului ,,Achizitia de utilaje in Comuna Ususau, Judetul Arad”. 
 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI USUSĂU intrunit in sedinta ORDINARA LUNARA in 
data de 23 AUGUST 2017 
 AVAND IN VEDERE  : 

- Referatul si Expunerea de motive nr. 2788/17.08.2017 a D-l TOLE FLORIN – primarul 
Comunei Ususau; 

- Raportul de avizare al  compartimentului de specialitate  reprezentat de d-na Rosianu Mihaiela 
Ioana,  secretarul  comunei Ususau;  

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- 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; 
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
- art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- ținând 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: 

- prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei 
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de 
interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 77/2017 privind aprobarea Memoriului Justificativ pentru investiţia 
,,Achizitia de utilaje in Comuna Ususau, Judetul Arad” 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului ,,Achizitia de utilaje in Comuna Ususau, Judetul 
Arad””, denumit în continuare Proiect. 

Art. 2.  Necesitatea achizitiei utilajului rezidă din faptul că la nivelul comunei s-a constatat un 
deficit de vehicule pentru Compartimentul Gospodarire Comunala, astfel ca, Oportunitatea derivă din 
faptul ca achizitia acestui utilaj poate fii acoperita partial/integral prin accesarea unui sprijin 
nerambursabil, in cadrul Grupului de Actiune Locala Podgoria Minis-Maderat, prin masura 1.2, aferenta 
axei LEADER, PNDR. Avand in vedere ca activitatea desfasurata cu utilajul propus in proiect este 
negeneratoare de venituri, potentialul economic al investitiei rezulta din eficientizarea costurilor si a 
timpului alocat pentru activitatile pe care acesta le va realiza, la momentul de fata operatiunile in cauza 
desfasurandu- se cu utilaje vechi si necorepunzatoare/ fiind externalizate catre alti prestatori persoane 
juridice. 

Art. 3.  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., potrivit 
legii. 



Art. 4.  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 ultima transa de 
plata aferenta Proiectului. 

Art. 5.     Numarul de locuitori deserviti de proiect este de 1427 locuitori, reprezentand intreaga 
populatie a comunei USUSAU. 
             Art. 6. Caracteristicile tehnice ale utilajului propus in proiect sunt:   
Durata de realizare (luni): 12 luni 
BULDOEXCAVATOR 
- putere motor: maxim 100 cp 
- geutate operationala: maxim 10.000 kg 
- numar cilindri: 4 
- adancime de sapare: minim 5m 
- scaun cu suspensie regrabila 
- cupa incarcare fata: min 1 mc 
- brat telescopic pentru excavat spate 
- cupa excavare 
- instalatie hidraulica pentru picon 
- picon  

Art. 7. Se desemnează responsabil legal de proiect domnul ȚOLE FLORIN, primar al comunei 
USUSAU, domiciliat în comuna USUSAU, nr. 276, posesor al CI seria AR, nr. 481111, în dubla sa 
calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei. 

Art. 8. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul COMUNEI 
USUSAU2) Judetul ARAD. 

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică: 
- Institutia Prefectului  judeţului Arad – Directia Controlul Legalitatii Actelor, Juridic, Relatii 

Publice si Secretariat – Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios; 
- D–l  TOLE FLORIN - primarul  comunei Ususau ; 
- D-na PĂCURAR MONICA - contabil Primaria Ususau; 
- Afisare si pe pagina de internet www.comunaususau.ro. 

 
 
 

  INTOCMIT PRIMAR,                                      AVIZAT LEGALITATEA  
      TOLE FLORIN                                                          SECRETAR, 
                            Jr.ROŞIANU MIHAIELA IOANA 


