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HOTĂRÂREA Nr. 65 

Din data de 25 noiembrie 2021 

Privind implementarea proiectului: „ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE PENTRU 

DOTAREA TRACTORULUI DEȚINUT DE COMUNA BOGHIŞ, JUDEȚUL SĂLAJ”  
 

 
 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară de azi 25 noiembrie 

2021 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 5795 din 25.11.2021 al primarului comunei Boghiş; 

- raportul de specialitate nr. 5798 din 25.11.2021 al Compartimentului buget și finanțe; 

- raportul de avizare nr. 5799 din 25.11.2021 al comisiei de specialitate;  

- 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; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- 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;  

- prevederile art. 129 alin. (1) și (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare     

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă implementarea proiectului „ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE 

PENTRU DOTAREA TRACTORULUI DEȚINUT DE COMUNA BOGHIŞ, JUDEȚUL 

SĂLAJ”, denumit în continuare Proiectul.  

 Art.2. În vederea instrumentării Proiectului „ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE 

PENTRU DOTAREA TRACTORULUI DEȚINUT DE COMUNA BOGHIŞ, JUDEȚUL 

SĂLAJ”, Consiliul Local confirmă și aprobă următoarele:  

 (1) Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției „ACHIZIȚIE DE 

ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA TRACTORULUI DEȚINUT DE COMUNA BOGHIŞ, 

JUDEȚUL SĂLAJ”. 



 

 

 

 

 (2) Investiţia propusă a se realiza în cadrul Proiectului se încadrează în Strategia de 

Dezvoltare a Comunei Boghiș.  

 (3) Caracteristicile tehnico-economice ale investiţiei sunt cele prevăzute în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (4) Proiectul nu va fi generator de venit.  

 Art.3. Toate cheltuielile aferente Proiectului (eligibile şi neeligibile, inclusiv sumele 

necesare pentru cofinanţarea acestuia, dacă va fi cazul) 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 se obligă să asigure veniturile necesare 

acoperirii cheltuielilor de mentenanța a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 

efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

 Art.5. Numărul locuitorilor deserviți de Proiect, după caz, precum și caracteristicile 

tehnice, necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției sunt cuprinse în Anexa, 

care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.6. Reprezentantul legal al comunei în relația cu Asociația GAL Crasna Barcău și 

AFIR, în derularea proiectului, este potrivit legii primarul acesteia, în dubla sa calitate și de 

ordonator principal de credite. 

 Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Boghiș. 

 Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarului Comunei Boghiş 

- Compartimentul buget și finanțe; 

- Cetăţenii comunei prin afişaj; 

- Dosarul şedinţei. 

   

   PREȘEDINTE    CONTRASEMNEAZĂ 

    DE ȘEDINȚĂ    SECRETAR GENERAL 

   SZABÓ ZSOLT           FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL  SĂLAJ   

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI BOGHIȘ 
Codul de înregistrare fiscală: 17720391 

 
Anexa la HCL nr. 65  

din data de 25 noiembrie 2021 
 
 1. Necesitatea, oportunitatea și potentialul econiomic al Proiectului „ACHIZITIE 
DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA TRACTORULUI DETINUT DE COMUNA 
BOGHIŞ, JUDETUL SĂLAJ”: 
Necesitatea investitiei: 

Echipamentele care se doresc a fi achiziționate vor avea dubla functionalitate si 
anume vor fi utilizate în timpul sezonului cald la întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor 
și grădinilor publice, iar pe perioada iernii va fi folosit și pentru deblocarea drumurilor 
aflate în domeniul public al comunei Boghiş și al căilor de acces acoperite de zapada. 
Totodata, în caz de calamități naturale (inundații, alunecări de teren, etc.) este 
necesară intervenția operatrivă pentru salvarea bunurilor, ceea ce este imposibil fara 
achiziționarea unor echipamente pentru rezolvarea acestor probleme. 

Prezentul proiect presupune achiziționarea unor echipamente:  remorca, sararita, 
plug de zapada si ridicator fata pentru dotarea tractorului detinut de Comuna Boghis cu 
scopul de a  intreținere spații publice si anume: 

 încarcarea si transportul materialelor provenite din diverse actiuni de 

curatare/igienizare a domeniului public ; 

 curățatul și transportul zăpezii de pe caile publice, menținerea în stare de 

functionare a acestora pe timp de polei, îngheț și zăpadă; 

 amenajarea si întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a 

locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii; 

 curățare șdrumurilor publice și a acostamentelor; 

 colectare, încărcare și transport  reziduuri comunale la locuri special amenajate; 

 realizarea de intervenții prompte în caz de situații de urgență și calamități 

naturale 

Astfel, prin prezentul proiect, comuna Boghiş va fi dotata cu echipamentele necesare  
pentru utilizarea tractorului in diverse situatii,  care va duce la o reducere semnificativă 
a cheltuielilor implicate în întreținerea spațiilor publice si va contribui la cresterea 
eficienței intervențiilor. 

Totodata in caz de solicitare sau in cazul unor calamități naturale, comuna Boghiş 
poate să pună la dispoziția comunelor învecinate tractorul dotat cu echipamentele 
achiziționate prin proiect, demonstrând astfel impactul micro-regional al proiecului. 
 Oportunitatea investitiei: 
 Investiţia propusă îşi demonstrează oportunitatea din prisma următoarelor 
considerente: 

a) Îmbunătăţirea condiţiilor de viata ale cetăţenilor: 



 

 

Administrarea domeniului public are ca obiectiv satisfacerea unor nevoi ale 
comunitatii locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație şi confort al acestora şi 
grupează activităţi edilitar -gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local, 
având ca obiect: 

 Întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, văilor ş.a.m.d., 

 Amenajarea si întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, 

a terenurilor de sport, a locurilor de agreement si a terenurilor de joacă 

pentru copii. 

b) O mai bună salubrizare a comunei 

Salubrizarea este parte componentă a administratiei publice locale şi are ca 
obiectiv principal protecţia sănătăţii oamenilor şi a  mediului împotriva efectelor 
dăunătoare generate de colectarea, transportul, tratarea, reciclarea si/ sau depozitarea 
deșeurilor. 

c) Incadrarea investitiei in Planul de dezvoltare a comunei:  

Punctul principal in dezvoltarea durabilă a comunei este construit în jurul 
investiţiilor în dezvoltare a infrastructurii de bază. Astfel realizarea investitiei contribuie 
la dezvoltare durabila a comunei prin dezvoltare a infrastructurii de bază. 

d) Incadrarea proiectului in programele de finantare nerambursabila  

Având în vedere faptul că, echipamentele care se doresc a fi achiziționate 
depășesc resursele financiare a Comunei Boghiş, oportunitatea dotării serviciului cu 
echipamente specifice este dată și de posibilitatea accesării fondurilor nerambursabile 
prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, programul LEADER, Măsura 
M3/6B „Promovarea tradițiilor și valorilor locale prin mica infrastructură locală”, în 
Strategia de Dezvolatare Locală implementată de către  Grupul de Actiune Locala Valea 
Crasnei și Barcăului. 

Analizând principiile de selecție ale proiectelor ce sunt oportune a fi finanțate 
potrivit Ghidului solicitantului pentru accesarea Măsurii M3/6B „Promovarea tradițiilor și 
valorilor locale prin mica infrastructură locală”, din cadrul Programului National de 
Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, programul LEADER, publicat de către GAL Valea Crasnei 
și Barcăului, se constată că solicitantul, Comuna Boghiş, respectă condițiile minimale 
obligatorii specifice proiectului, după cum urmează: 
 Solicitantul, Comuna Boghiş este eligibil prin Strategia de dezvoltare al Grupului de 

Actiune Locala Valea Crasnei și Barcăului, având în vedere urmatoarele aspecte: 

 este un UAT din teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului– Comuna Boghiş 

este cuprinsa în teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului; 

 nu se află în insolvență sau incapacitate de plată; 

 Investiția ” Achizitie de echipamente pentru dotarea tractorului detinut de Comuna 

Boghiş, judetul Sălaj” propusă, este eligibilă prin Strategia de dezvoltare al GAL 

Valea Crasnei și Barcăului, având în vedere urmatoarele aspecte: 

 se încadrează într-unul din tipurile de sprijin prevăzute prin M3/6B 

„Dezvoltare satelor”, în cadrul Asociației GAL Valea Crasnei și Barcăului, 

aspect prezentat detaliat la pct. 1.5.1. lit. b de mai sus; 

 se realizează în spațiul rural și în cadrul teritoriul cuprins de GAL Valea 

Crasnei și Barcăului; 



 

 

 se încadreaza în strategia de dezvoltare a comunei Boghiş; 

 se respecta Planul Urbanistic General; 

 se demonstrează necesitatea, oportunitatea si potentialul socio-economic al 

proiectului potrivit informațiilor din memoriu justificativ; 

 solicitantul, Comuna Boghiş s-a angajat să cuprindă toate cheltuielile aferente 

proiectului (eligibile şi neeligibile, inclusiv sumele necesare pentru 

cofinanţarea acestuia, dacă va fi cazul) în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării, potrivit legii; 

 solicitantul, Comuna Boghiş, s-a angajat să suporte cheltuielile de întretinere 

și reparare a investiției pe o perioada de minim 5 ani de la data efectuării 

ultimei plăti de către AFIR; 

 Totodata, analizând criteriile de selectie în cadrul măsurii menționate, conform 

Ghidului solicintantului proiectul acumulează un punctaj total de 30 puncte, 

punctaj mai mare dacat punctajul minim de 15 puncte, respectiv: 

CRITERII DE PUNCTAJ PUNCTAJ 

C.S.1. Proiecte de îmbunătățire a serviciilor locale de bază, 
destinate populatiei rurale 

30 PUNCTE 

Prin implementarea proiectului, respectiv dotarea tractorului aflat in 
dotarea Comunei Boghis cu remorca, sararita, plug de zapada si ridicator 
fata, primaria Boghis prin activitatile specifice ce vor putea fi desfasurate 
cu ajutorul acestora si anume intretinere drumuri, spatii verzi si 
gospodarire comunala, va imbunatati serviciile locale de baza destinate 
populatiei rurale  în comuna Boghiş.  

30 p 

C.S. Proiecte care vizează activități meșteșugărești 0 PUNCTE 

Nu este cazul 
Prezentul proiect are ca obiectiv dotarea tractorului detinut de Comuna 
Boghis cu echipamentele necesare pentru desfasurarea de activitati de 
intretinere drumuri, spatii verzi si gospodarire comunala 

0 p. 

C.S.3. Proiecte care dovedesc legătura cu mai multe comunități 
din teritoriu 

0 PUNCTE 

Nu este cazul 
Prezentul proiect este depus de un singur solicitant, respectiv Comuna 
Boghis fara asocierea cu alte primarii/comune sau ONG-uri 

0 p. 

C.S.4. Proiecte care dovedesc contribuția la obiectivele 
transversal ale Reg. (UE) 1305/2013 ca inovarea și mediu 

0 PUNCTE 

Nu este cazul 
Prezentul proiect are ca obiectiv dotarea tractorului detinut de Comuna 
Boghis cu echipamentele necesare pentru desfasurarea de activitati de 
intretinere drumuri, spatii verzi si gospodarire comunala, prin proiect 
nefiind prevazute activitati de inovare, mediu sau clima 

0 p. 

TOTAL PUNCTAJ PROIECT 30 PUNCTE 

 



 

 

 2. Caracteristicile tehnice ale Proiectului „ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 
PENTRU DOTAREA TRACTORULUI DETINUT DE COMUNA BOGHIŞ, JUDETUL 
SĂLAJ”, sunt: 

Nr. Denumire utilaj /echipament Caracteristici tehnice minime 

1 Remorca Masa maxima autorizata: max. 7000 kg; 
Capacitate de incarcare: min. 5000 kg; 
Volum de incarcare: min 7m3; 
Basculare pe trei parti: spate, stanga, dreapta 
Sistem de franare pneumatic. 

2. Sărăriță Cu auto incarcare; 
Capacitate containe: min. 1000 l; 
Raza de imprastiere: min. 2000 mm; 
Incarcare hidraulica 

3. Plug de zăpadă Control hidraulic; 
Latime de lucru: min 3000 mm; 
Inaltime lama: min. 800 mm; 
Prevazut cu lumini de gabarit; 
Cu sistem anti-lovire; 

4. Ridicător față – Incărcător 

frontal 

Capacitate de ridicare: min. 3000 kg; 
Actionare cu joystick 

 

 3. Numărul locuitorilor deserviti direct de Proiectul „ACHIZIȚIE TRACTOR CU 
ACCESORII ÎN VEDEREA DOTĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE LUCRĂRI 
PUBLICE ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ”, sunt: 

Numărul locuitorilor deserviti direct de 
catre proiect 

Numarul locuitorilor deserviti direct de 

proiect sunt locuitorii comunei BOGHIȘ, 

respectiv 1.945 locuitori 

 

 

   PREȘEDINTE    CONTRASEMNEAZĂ 

    DE ȘEDINȚĂ    SECRETAR GENERAL 

   SZABÓ ZSOLT           FARCAȘ MIHAELA-MARIA 


