ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax: 0235/457050;
Telefon/fax : 0335/780051

HOTĂRÂREA Nr. 9 / 2018
privind implementarea proiectului
“Achiziție autospecială pentru stingere incendii în comuna Rebricea, județul Vaslui”
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) 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;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
g) Ghidul Solicitantului pentru MĂSURA 4.4./ 6B - „Dezvoltarea unor UAT-uri viabile
prin inovare socială în teritoriul GAL” - Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de
Acțiune Locală „Ștefan cel Mare”, PNDR 2014 - 2020, AXA LEADER;
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, respectiv Avizul comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului Local al comunei Rebricea, județul Vaslui;
în 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,
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de inițiator,
înregistrat cu nr. 1344 din 05.03.2018, prin care se 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. 1346 din 05.03.2018, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Rebricea, județul
Vaslui

În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001,
Consiliul Local al Comunei Rebricea, județul Vaslui adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului “Achiziție autospecială pentru stingere incendii
în comuna Rebricea, județul Vaslui”, denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. - Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul socio-economic al investiției
“Achiziție autospecială pentru stingere incendii în comuna Rebricea, județul Vaslui”
Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului (eligibile și neeligibile, inclusiv sumele necesare
pentru cofinanțarea acestuia) vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției,
în cazul obținerii finanțării.
Art. 4. - Autoritățile administrației publice locale se angajează să suporte cheltuielile de
mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul
Proiectului.
Art. 5. - Numărul de locuitori deserviți de proiect este de 3451 locuitori.
Art. 6. - Se aprobă caracteristicile tehnice aferente investiției prevăzute în cadrul Anexei nr. 1
la prezenta hotărâre.
Art. 7. - Agenții economici și instituțiile de interes public deserviți direct de investiție sunt
prevăzuți în cadrul Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 8. - Se aprobă angajamentul de asigurare a cofinanțării proiectului.
Art. 9. - Se desemnează reprezentantul legal al comunei Rebricea pentru relația cu AFIR și
GAL „Ștefan cel Mare“ în derularea proiectului, domnul Radu Valerică – primarul comunei
Rebricea.
Art. 10. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Rebricea.
Art. 11. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rebricea, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Vaslui și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.comunarebricea.ro.

Rebricea, 7 martie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
VATAVU TITI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
p. Onu Alina - Elena

Anexa nr. 1
La Hotărârea Consiliului local Rebricea
nr. 9 din 07.03.2018

CARACTERISTICI TEHNICE MINIME
AUTOSPECIALĂ PENTRU STINGERE INCENDII

Dotări minime șasiu:
• șasiu cu 2 axe;
• transmisie 4x4;
• putere 140 CP;
• norma de poluare EURO 6;
• cabină 2 uși;
• banchetă 3 locuri (șofer + 2 pasageri), tetiere reglabile, centuri de siguranță;
• scaun șofer reglabil;
• servodirecție;
• aer condiționat;
• încălzire și ventilare cu ventilator cu 4 trepte;
• geamuri acționate electric;
• închidere centralizată a ușilor cu telecomandă;
• oglinzi laterale cu reglaj electric;
• faruri reglabile electronic;
• sistem de frânare ABS;
• set scule și cric;
• roată de rezervă (oțel);
Dotări specifice autospecială:
• autospecială vopsită în culoare “roșu pompieri” cu excepția jaluzelelor / prevăzută cu
benzi și plăci reflectorizante / inscripționată potrivit reglementărilor tehnice în vigoare /
posibilitate de inscripționare personalizată;
• compartimentare pentru depozitare dotări PSI și instalații;
• instalație de semnalizare optoacustică cu lumini și difuzor incorporat;
• stație anunț public cu microfon și tonalități diferite;
• rezervor apă – minim 1.500 litri;
• pomp de apă specială pentru stins incendii conform normelor EN 14466 și EN 1028-1;
• debit / presiune de lucru: 520 litri/minut la 6 bar
250 litri/minut la 8 bar;
• panou de comandă și control cu aparate care furnizează informații despre
presiune de refulare, indicatoare de presiune și vacuum, contor ore de
funcționare, indicator nivel de combustibil;
• platformă culisabilă;

• motor pe benzină cu demaror electric / pornire mecanică;
• timpi de amorsare:
maxim 5 secunde la înălțimea de absorbție de 1 m;
maxim 6 secunde la înălțimea de absorbție de 3 m;
maxim 10 secunde la înălțimea de absorbție de 6 m;
• înălțime de absorbție – aproximativ 9 m;
• țeava de refulare din structura pompei se poate roti liber la unghi de minim 90 grade,
pentru a permite schimbarea direcției de lucru cu furtunul de refulare fără a fi necesară
modificarea poziției pompei de apă;
• conducte de legătură între rezervor și pompa de apă, conductă de alimentare rezervor apă
la hidrant, robineții, racorduri etc.;
• jaluzele din aluminiu pentru acces la pompa de apă
Accesorii PSI:
• topor – 1 buc.;
• târnăcop – 1 buc.;
• lopată – 1 buc.;
• cange – 1 buc.;
• cheie racord ABC – 2 buc.;
• tub absorbție tip A – 3 buc.;
• furtun de refulare tip C cu racoruri – 5 buc.;
• țeavă refulare tip C – 2 buc.;
• Costum de protecție pompieri compus din jachetă și pantaloni – 3 buc.;

Anexa nr. 2
La Hotărârea Consiliului local Rebricea nr. 9 din 07.03.2018

COMUNA REBRICEA, JUDEȚUL VASLUI
LISTA INSTITUȚIILOR SOCIALE ȘI DE INTERES PUBLIC DESERVIŢI/DESERVITE DE PROIECTUL
“Achiziție autospecială pentru stingere incendii, în comuna Rebricea, județul Vaslui”
Nr.
crt.

Denumirea

Adresa

Activitatea desfăşurată

Codul proiectului cu
finanțare europeană

Valoarea totală a
investiției

1

Școala gimnazială nr. 1 sat Draxeni

Sat Draxeni, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Învățământ/educație

-

-

2

Grădinița cu program normal Draxeni

Sat Draxeni, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Învățământ/educație

-

-

3

Dispensar uman sat Draxeni

Sat Draxeni, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Servicii de medicină
primară

-

-

4

Biserica cu hramul “Sf. Nicolae” sat Draxeni

Sat Draxeni, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Servicii religioase – cultul
creștin ortodox

-

-

5

Biserica cu hramul “Sf. Împărați Constantin și Elena” sat Draxeni

Sat Draxeni, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Servicii religioase – cultul
creștin ortodox

-

-

6

Școala primară sat Tufeștii de Jos

Sat Tufeștii de Jos, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Învățământ/educație

-

-

7

Grădinița cu program normal Tufeștii de Jos

Sat Tufeștii de Jos, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Învățământ/educație

-

-

8

Biserica ortodoxă sat Tufeștii de Jos

Sat Tufeștii de Jos, comuna Servicii religioase – cultul
Rebricea, județul Vaslui
creștin ortodox

-

-

9

Casa de rugăciune evanghelică

Sat Tufeștii de Jos, comuna Servicii religioase – cultul
Rebricea, județul Vaslui
creștin după evanghelie

-

-

10

Școala primară sat Bolați

Sat Bolați, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Învățământ/educație

-

-

11

Grădinița cu program normal Bolați

Sat Bolați, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Învățământ/educație

-

-

12

Biserica ortodoxă sat Bolați

Sat Bolați, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Servicii religioase – cultul
creștin ortodox

-

-

Nr.
crt.

Denumirea

Adresa

Activitatea desfăşurată

Codul proiectului cu
finanțare europeană

Valoarea totală a
investiției
-

13

Școala primară sat Sasova

Sat Sasova, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Învățământ/educație

-

14

Grădinița cu program normal Sasova

Sat Sasova, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Învățământ/educație

-

15

Biserica ortodoxă sat Sasova

Sat Sasova, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Servicii religioase – cultul
creștin ortodox

-

-

16

Școala gimnazială sat Rebricea

Sat Rebricea, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Învățământ/educație

-

-

17

Biserica cu hramul “Duminica Tuturor Sfinților” sat Rebricea

Sat Rebricea, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Servicii religioase – cultul
creștin ortodox

-

-

18

Căminul cultural Rebricea

Sat Rebricea, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Activități social-culturale

-

-

19

Dispensar uman Rebricea

Sat Rebricea, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Servicii de medicină
primară

-

-

20

Școala primară sat Rateșu-Cuzei

Sat Rateșu-Cuzei, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Învățământ/educație

-

-

21

Grădinița cu program normal Rateșu-Cuzei

Sat Rateșu-Cuzei, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Învățământ/educație

- C 322010913900089
/ 17.06.2010

918.637,34 lei

22

Biserica cu hramul “Sf. Împărați Constantin și Elena” sat RateșuCuzei

Sat Bolați, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Servicii religioase – cultul
creștin ortodox

-

-

23

Școala primară sat Crăciunești

Sat Crăciunești, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Învățământ/educație

-

-

24

Grădinița cu program normal Crăciunești

Sat Crăciunești, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Învățământ/educație

-

-

25

Biserica ortodoxă sat Crăciunești

Sat Crăciunești, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Servicii religioase – cultul
creștin ortodox

-

-

26

Școala primară sat Tatomirești

Sat Tatomirești, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Învățământ/educație

-

-

27

Grădinița cu program normal Tatomirești

Sat Tatomirești, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Învățământ/educație

-

-

28

Biserica ortodoxă sat Tatomirești

Sat Tatomirești, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Servicii religioase – cultul
creștin ortodox

-

-

COMUNA REBRICEA, JUDEȚUL VASLUI
LISTA AGENȚILOR ECONOMICI DESERVIŢI DE PROIECTUL
“Achiziție autospecială pentru stingere incendii, în comuna Rebricea, județul Vaslui”
Nr.
crt.

Denumirea

Adresa

Activitatea desfăşurată

Codul proiectului cu
finanțare europeană

Valoarea totală a
investiției

1

AGHIORGHIESEI CLAUDIA ROXANA
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

sat Rebricea,
com. Rebricea, jud. Vaslui

Agricultură

-

-

2

AMĂRIUŢEI COSTEL-CĂTĂLIN
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

sat Rebricea,
com. Rebricea, jud. Vaslui

Agricultură

C 411141011213925804
/ 13.12.2013

7.500 euro

3

ANTON GABRIEL
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

sat Draxeni,
com Rebricea, jud. Vaslui

Agricultură

-

-

4

BURGHELEA IOAN
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

sat Crăciunești, com.
Rebricea, jud. Vaslui

Agricultură

-

-

5

BURGHELEA M. MARIANA
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ

sat Crăciunești, com.
Rebricea, jud. Vaslui

Comerț

-

-

6

BURGHELEA ȘTEFAN
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

sat Crăciunești, com.
Rebricea, jud. Vaslui

Agricultură

C 141010813900045 /
21.09.2009

7.500 euro

7

CÂRLESCU PETREA
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

sat Draxeni,
com Rebricea, jud. Vaslui

Agricultură

-

-

8

CHIRIAC P. DĂNUŢ
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ

sat Draxeni,
com. Rebricea, jud. Vaslui

Agricultură

-

-

9

CIORĂȚANU NECULIȚĂ
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

sat Draxeni,
com. Rebricea, jud. Vaslui

Agricultură

-

-

10

CÎRLESCU OVIDIU
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ

sat Draxeni,
com. Rebricea, jud. Vaslui

Agricultură

-

-

11

COCEA GABRIEL SAMUEL
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

sat Crăciunești,
com. Rebricea, jud. Vaslui

Agricultură

-

-

12

CRAIU FLORIN MIHAI
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Sat Sasova, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Comerț

-

-

Adresa

Activitatea desfăşurată

Codul proiectului cu
finanțare europeană

Valoarea totală a
investiției

sat Crăciunești, com.
Rebricea, jud. Vaslui

Comerț

-

-

HOGAŞ MIHAI-MARIAN
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

sat Rebricea,
com. Rebricea, jud. Vaslui

Agricultură / Morărit

-

-

15

ILADE MIHĂIŢĂ
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ

Sat Tufeștii de Jos, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Agricultură

-

-

16

MERLĂ COSTEL-CRISTINEL
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

sat Rebricea,
com. Rebricea, jud. Vaslui

Comerț

-

-

17

NETCĂ VIOREL
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ

Sat Rateșu-Cuzei, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Agricultură

-

-

18

S.C. AGRICOLA DAIANA S.R.L.

Sat Rateșu-Cuzei, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Agricultură

-

-

19

S.C. AGROCOOP UNIREA SRL

sat Rebricea,
com. Rebricea, jud. Vaslui

Agricultură

-

-

20

S.C. COMCEREAL S.A.

sat Rebricea,
com. Rebricea, jud. Vaslui

Agricultură

-

-

21

S.C. CRISAGRIS S.R.L.

sat Rebricea,
com. Rebricea, jud. Vaslui

Agricultură

-

-

22

S.C. LA 5 CASTANI S.R.L.

sat Rebricea,
com. Rebricea, jud. Vaslui

Comerț

-

-

23

S.C. MATRICOR-TRANS S.R.L.

Sat Rateșu-Cuzei, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Agricultură / Transport

-

-

24

S.C. PRACTIC ABCD S.R.L.

sat Crăciunești,
com. Rebricea, jud. Vaslui

Comerț

-

-

25

S.C. RENTA P ET C S.R.L.

sat Rebricea,
com. Rebricea, jud. Vaslui

Agricultură

C 411121v11213925801
/ 11.02.2014

45.600 euro

26

S.C. ROMBURAC S.R.L.

Sat Tatomirești, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Comerț

-

-

27

S.C. STAMAT COM S.R.L.

Sat Bolați, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Comerț

-

-

28

S.C. VANBET S.R.L.

sat Rebricea,
com. Rebricea, jud. Vaslui

Creșterea păsărilor

-

-

Nr.
crt.

Denumirea

13

GRADINARU D. IULIANA
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

14

Nr.
crt.

Denumirea

Adresa

Activitatea desfăşurată

Codul proiectului cu
finanțare europeană

Valoarea totală a
investiției

sat Draxeni,
com. Rebricea, jud. Vaslui

Comerț

-

-

Sat Bolați, comuna
Rebricea, județul Vaslui

Comerț

-

-

29

S.C. VIZANT S.R.L.

30

SAVA C. VASILICĂ
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

31

SMINTICIUC ANIELA-MARILENA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

sat Draxeni,
com. Rebricea, jud. Vaslui

Agricultură

C 411112011213925802
/ 13.03.2014

24.000 euro

32

STATE-IURAȘCU MARIUS
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

sat Crăciunești,
com. Rebricea, jud. Vaslui

Agricultură

C 141011213900117 /
26.07.2013

7.500 euro

33

ZAHARIA GELU
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

sat Draxeni,
com. Rebricea, jud. Vaslui

Comerț

-

-

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE ȘI URBANISM

Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/780051

RAPORT DE SPECIALITATE
privind implementarea proiectului:
“Achiziție autospecială pentru stingere incendii în comuna Rebricea,
județul Vaslui”

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru MĂSURA 4.4./ 6B „Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare socială în teritoriul GAL” - Strategia de
Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală „Ștefan cel Mare” din cadrul
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, AXA LEADER și faptul că
beneficiarii eligibil ai acestei submăsuri sunt autoritățile publice locale din teritoriul GAL
Stefan cel Mare,
Având în vedere prevederile art. 20 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006
care prevăd că: Autorităţile administraţiei publice locale, în exercitarea competenţelor
exclusive, au dreptul de decizie şi dispun de resursele şi mijloacele necesare realizării
acestora, cu respectarea normelor legale în vigoare,
Este de competența Consiliului Local Rebricea să aprobe în şedinţa ordinară proiectul
de hotărâre mai sus menţionat, conform prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, care precizează: Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:...b)
atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau
municipiului;...d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
În conformitate cu cele mai sus precizate propun adoptarea proiectului de hotărâre în
forma prezentată.

05 martie 2018
REFERENT,
Luchian Laurențiu - Nicolae

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE

DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului
“Achiziție autospecială pentru stingere incendii în comuna Rebricea, județul Vaslui”

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Inițierea prezentului proiect de hotărâre s-a realizat ca urmare a lansării de către GAL
“Ștefan cel Mare” a apelului de proiecte privind dezvoltarea unor U.A.T.-uri viabile prin
inovare socială în teritoriul GAL - măsura 4.4/6B, cu termen limita de depunere 19.03.2018, ora
12.00 și cu o alocare totală pe sesiune de aproximativ 370.000 euro.
În cadrul acestei sesiuni se pot depune proiecte cu o valoare maximă de 90.000 de euro
prin care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați,
inclusiv a societății civile. Obiectivul specific îl reprezintă reducerea sărăciei și îmbunătățirea
calității vieții, conservarea moștenirii culturale, îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor
prin dezvoltarea spațiilor publice locale, creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL
care beneficiază de servicii îmbunătățite.
Unul dintre tipurile de sprijin eligibile prin această măsură este achiziționarea de utilaje și
echipamente pentru dotarea serviciilor publice.
Având în vedere riscul ridicat de producere a incendiilor de pe raza comunei noastre și de
faptul că timpul de intervenție în cazuri excepționale este afectat de distanța mare dintre
comună și localitățile cu detașamente specializate (Vaslui - 35 km, Negrești – 14 km), se
impune achiziționarea unei autospeciale, care împreună cu echipajul SVSU să acționeze eficient
pentru prevenirea și stingerea incendiilor precum și în alte situații de urgență.
Operativitatea intervenției în cazuri de urgență depinde de un factor foarte important și
anume de existența în dotarea serviciului a acestui tip de autospecială cu dotările și
echipamentele aferente.
Ținând cont de oportunitatea apărută și termenul scurt care a mai rămas până la
închiderea sesiunii de depunere, având în vedere cele mai sus expuse și potrivit prevederilor art.
36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificarile si completarile ulterioare, supun spre aprobare proiectul de hotărâre și adoptarea
lui în forma prezentată.
05 martie 2018
P R I M A R,

ing. Radu Valerică

