
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AI,
qRA$aLUI ciAtNrSrt

HOTARARE
pentru revizuirea Memoriului de necesitate aferent proiectului

,rAchizilie buldoexcavator" in oraqul Cizlneqti' jude(ul Ialomi{a

Consiliul Local a1 oragului Cdzdnegti, judelul Ialomila intrunit in qedin!6 ordinarEla data de

27 MAI 202t,
AvAnd in vedere:
- referatul de aprobare nr. 3320 din26.05.2021 al Primarului Oraqului Cdzdneqti;

- adresa ADI Ialomila nr. 6 drr 20.05 .202l inregistrat6 sub nr. 3236 din2l.O5.202l;
ExaminAnd:
- raportul Compartimentului Achizilii Publice, Investilii, Proteclia Mediului nr.3324 din

26.05 2021;
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public

qi privat, patrimoniu, agriculturd gi proteclia mediului inconjurdtor, fonduri europene, IT -
comunicare online nr. 28 din 21 .05.2021,

- Hot5rArea Consiliului local r:rr. 42 din 06.05.2021 privind aprobarea Memoriului de

necesitate pentru proiectul ,,Achizilie buldoexcavator" in oragul Cdz6neqti,ludeful Ialomila
ln conformitate cu:
- prevederile cap. XII din ghidul solicitantului de finanfare nerambursabild in cadrul

Programului Judefean de Dezvoltare Local6Ialomila, pe anul 2021 qi a anexelor aferente aprobat

prin Hotdrdrea ADI Ialomila rr 12128.04 2021;
- prevederile art. 44 atin.(l) dur Legea nr. 21312006 privind finanlele publice locale, cu

modificlrile gi completdrile ulterioare,
- prevederile art. 89 alin. (S) din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr. 5712019 privmd

Codul administrativ, cu modificlrile gi completdrile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 129 al:rr,.(2) lit. b) coroborat cu cele ale alin. (4) lit. d) precum

gi cele ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanla de urgenfS a Guvernului nr. 5712019 privrrd
Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HorARAgrE:

Art. 1. Se aprobd revizutrea Memoriului de necesitate aferent proiectului Achizilie

h,rldoexcavator" in oragul Cdzdneqti,.yudeful Ialomila, astfel cum este prevdzut in anexa care face

parte mtegrantd din pr ezenta hotdr6re.

Art. 2. incepAnd cu data prezentei, art. 1 din Hot5rdrea Consiliului local m. 42 din

06 05 2021



Art. 3. Prezenta hothrAre va fi adusd la indeplinire de c6tre compartimentele de specialitate

;i Primarul oraqului Cdzdneqti, cdrora le va fi comunicat6 prin grija secretarului general al oragului

Cazaneqti.

PRE$EDINTE DE SEDINTA,

N,IO

Con trasem neazd pentru legalitate,
Secretar General al UAT,
OANCEA GEORGETA

,.ry1t/u)
Nr. -5(r

Adoptatd 1a Cazturcsti
Astazi. 27.05.2021

TI ALE\A\DRT'



JrrDETtrL TALOMITA
CONSI LII-IL LOCAL
AL oRA$ULUI cAzAxngu

AnexI
la Hotlrirea nr. 56 din 27.05.2021

Memoriu de necesitate

Date generale:

Denumire proiect

,,Achizitie buldoexcavator" in orasul Cazanesti, judetul Ialomita

Amplasamentul

InvestiJia propusa este situatd in Judepl Ialornila. Judetul Ialornila este

arnplasat in sud-estul Rorr6niei qi se intinde pe o suprafald de 4.453 km patrali.

Reqedinla judelului este Municipiul Slobozia, care se gdseqte in centrul C6mpiei

Bdrdganului, in Lunca r6ului Ialomi1a. Municipiul con(ine doud suburbii: Slobozia

Noud qi Cartierul Bora.

intreaga populalie a judefului numdra 304.985 locuitori din care 126.812 locuitori
se gdsesc in zona urband qi 178.173 locuitori, in zona rurala. Clima este temperat

continentala gi fonna de relief intdlnita este o cdrnpie traversatd de r6ul Ialornila.

BogAtiile solului gi subsolului constau in lut - rnateria prima din care se fabrica

f gle qi cdrdnrzi; nisip - material de construcfie, n5mo1 sapropelic - in Lacurile Amara

qi Fundata, recolnandat in tratarea reumatismului; ape sulfuroase - care con{in clorurd

de sodiu qi rnagneziu; ape sdrate in lacurile Amara qi Fundata excelente in tratarea

reumatisurului: ape sulfuroase de addncime (peste 100 rn); ape tennale de addncirne

(peste 3.000 rn); petrol Si gaze naturale (in cantitdli rnici).

Poten{ialului Rorn6niei de creqtere este foarte ridicat iar solulia cheie constituie

o serie de intervenfii care sd vizeze nevoile specifice ale zonelor dezvoltate qi a celor
slab dezvoltate. Acest ansamblu de rndsuri sunt planificate qi promovate de autoritifle
adrninisffaliei publice locale qi centrale reprezent6nd politica de dezvoltare regionalS.

Oraqul se afld inzona centrald ajudelului, pe malul st6ng al rdului Ialornila. Prin
oraq trece Soseaua nalionald DN2A, care leagi Slobozia de Urziceni. Din acest drun,
la Cdzdneqti se ramificd qoseaua jude(eana DJ203E, care duce la Cocora



Localitatea Cdz[neqti, este aqezatd in partea centralS a judelului IalomiJa,
invecindndu-se cu comunele: - Reviga (nord-est) - Cocora (nord) - Muntei-Buzdu
(vest) - Ciochina (sud) Cadrul natural apa(ine luncii Ialomilei gi Bdriganului Padinei.
Se afl[ la distan!5 de32 km fa!5 de Municipiul Slobozia, reEedinl6 de jude! qi la 34 km
de Municipiul Urziceni -Transportul este asigurat pe ruta DN 2,{ Bucure;ti-Slobozia,
ce traverseazdlocalitatea qi calea feratdpe linia Urziceni-Slobozia din Gara Cdzdneqti.

La sfhrqitul secolului al XIX-Iea, Cdzdneqti era o comund din plasa Ialomila-Balta
ajudelului Ialomila, formatl din satul de reqedint[ Ei din doui cdtune, Bibicelu qi

Drdgoiasca,avdndin total o populafie de 1098 de locuitori. in comuni funclionao
qcoali mixt[ cu 38 de elevi Ei o bisericd. Anuarul Socec din 1925 consemneazd
comuna, cu 1677 de locuitori in unicul ei sat component, drept reqedin!5 a pllqii
Cdzinegti din acelaqi jude!.

in 1952, comuna a trecut in administrarea raionului Slobozia din regiunea Ialomila qi

apoi (dupa 1952) din regiunea Bucureqti. ln 1968, a revenit la judegul Ialomi1a,
reinfiinlat.

Comuna a fost declaratd oraq in 2004, deqi nu indeplinea niciun criteriu pentru
acordarea acestui statut.

Componenfa etnicl a oraqului Cdzlneqti

J Rom0ni (83,36%)

Romi (13,23%)

$ Necunoscuti (3,3%)

I atta ehie (0,09%)

Componenfa confesionalS a oraqului Clzineqti

J Ortodocqi(95,84%)

Necunoscutd(3,3%)

$ Atta rehgie (0,85%)

Conform recensdmdntului efectuat in 2011, populalia oraqului C[z[neqti se ridicd
la 3.271 de locuitori, in scddere fa!5 de recens5mdntul anterior din 2002, c0nd se

inregistraserl 3.641 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romdni (83,37o/o), cu o
minoritate de romi (13,24%). Pentru 3,3o/o din popula[ie, apartenenla etnici nu este
cunoscutd.t2l Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor



sunt ortodocEi (95,84o/o). Pentru 3,3% din populalie, nu este cunoscutd apartenenla
confesional6.

Oportunitatea investitiei

Obiectivul proiectului de investitie ,,Achizitie buldoexcavator", in orasul

Cazanesti, judetul Ialomita, este achizitia unui buldoexcayator, pentru dotarea

Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Cazanesti.

Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Cazanesti este

constituit in subordinea Consiliului Local, ca serviciu voluntar de tip V2 potrivit
HCL nr.86/2019 qi nu este prestator de servicii conform art.1 din OMAI nr.75l2019.

Activitatea Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgenfi este coordonatd de

cdtre primar. Sediul Serviciului Voluntar este situat in oragul Citzdneqti, judelul

Ialomila, pe Sos. Bucuregti nr .93.

Serviciul Voluntar asiguri interven{ia pe teritoriul administrativ al UAT
Cazanesti, pentru toate tipurile de risc prevazute in Planul de analiza si acoperire a

riscurilor al orasului Cazanesti, si./sau desfEgoari acliuni pentru aplicarea hotdrArilor
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenli privind limitarea urmirilor dezastrelor,

asigurarea logistici a populaliei din zonele afectate, sprijinirea forlelor de intervenlie
profesioniste (serviciile profesioniste, ambulanti, etc) pe timpul interven{iei acestora.

Utilajul ce se doreste a se achizitiona, va fi dotat cu atasamente care sa fie utilizate
la efectuarea de lucrari de deszapezire a localitAlii precum qi pentru interventia si

deblocarea autovehiculelor si persoanelor care sunt inzapezite in caz de viscol si

depuneri masive de zapada, pe drumul national DN2A ce traverseaza localitatea

Cazanesti, precum si pentru deblocarea trahcului spre localitatile invecinate, respectiv

pe drumul judetean 203, ce face legatura cu localitatea Cocora si drumul comunal DC
46, ce face legatura cu localitatea Munteni Buzau.

[n caz de inundatii catzate de revarsarea raului Ialomita si de acumulari de apa

tenrtate din ploi torentiale, buldoexcavatorul ce se va achizitiona va putea fi utilizat
pentru ridicari de diguri de protectie, decolmatare a canalelor si rigolelor de scurgere

a apelor si a altor lucrari specifice care sa combata sau sa previna efectele acestor

dezastre naturale.



De asemenea, in cazul producerii unui cutremur, buldoexcavatorul ce va dota
SVSU Cazanesti, va putea fi utilizat pentru inlaturarea daramaturilor si incarcarea
molozului reztitat in remorci care sal transporte in locurile special amenajate, astfel
incat sa fie degajata zoua afectata.

Conform Planului de evacuare in situatii de urgenta al orasului Cazanesti,

Comitetul local pentru situatii de urgenta al orasului Cazanesti, are incheiate conventii
cu operatori economici de pe raza localitatii, prin care acestia se angqeaza sa puna la
dispozitia CLSU Cazanesti, contra cost, utilaje care sa participe 1a inlaturarea efectelor
produse in dezastre naturale.

Dotarea SVSU Cazanesti cu acest utilaj, va contribui la limitarea timpul de raspuns

al echipei de interventie in caz de urgenta, aceasta putand interveni imediat cu utilajul
propriu, fara a mai fi necesara solicitarea acestuia unui operator economic cu care a

fost incheiata o conventie.

il, caz de extremi urgen!6, buldoexcavatorul va fi folosit pentru prevenirea

depozitdrii necontrolate a gunoiului la platformi prh strdngerea qi impingerea
acestuia astfel incdt si nu fie depiEiti suprafala acesteia, unde existi riscul de

incendiere, fiind necesard interven{ia Serviciului Voluntar.

in antl2017,la iniliativa Consiliului Judelean Ialomi14 a luat fiinfa Asocialia
de Dezvoltare Intercomunitard Ialomil4 care are ca scop dezvoltarea durabild a

uniteilor administrativ teritoriale care o alcdtuiesc qi a intregii zone limitrofe acestora,

pnrt realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional qi

prin fumizarea in comun a unor servicii publice, precum qi prin crearea unui Program

de Dezvoltare Judeleani care si funclioneze pe principii de ehcien{6 qi transparenld Ei

sd asigure finan(area obiectivelor de interes jude(ean.

Prezentul Program de Dezvoltare Jude{eana iEi propune si sprijine proiecte care

vizeazd, investilii de infrastructurd de interes local, de dimensiuni reduse ca volum,
care nu indeplinesc criteriile de eligibilitate din cadrul programelor de finanlare
nerambursabild lansate pan6 la termenul limite al prezentului progmm.

Programul de Dezvoltare Jude{eani are ca scop imbundtdlirea continud a
calititlri vietii locuitorilor judetului Ialomita, a generaqiilor prezente qi viitoare, prin
dezvoltarea de comunitdli rurale gi urbane sustenabile, capabile si gestioneze gi si



lutilizeze resursele in mod eficient, pe zone de poten{ial economic gi pe zone de
prioritate, asigur6nd prosperitatea, protec(ia mediului gi coeziunea sociali.

Existenta unui asemenea program are un impact pozitiv de mare amploare
asupra judetului, nu numai prin realizarea investitiilor propriu-zise, atat de necesare
in cadrul comunitatilor locale, cat si din punct de vedere al cresterii calitatii resurselor
umane. Dupa implementarea proiectului, beneficiarii, mai ales prin echipele de
proiect, vor fi mult mai pregatiti si motivati pentru realizarea si implementarea altor
proiecte pentru dezvoltarea locala.

Locuitorii orasului Cazanesti au adus la cunostiinta in repetate randuri alesilor
locali necesitatea reahzaii unei asemenea investitii, dat fiind faptul ca in localitatile
invecinate, unde s-au realizat asemenea investitii, s-au imbunatatit simtitor modul de

operare al serviciilor voluntare din localite{ile respective. Astfel, prin realizarea
investitiei se va indeplinii obiectil.ul general al programului, dotarea serviciului
voluntar de urgen!6 cu maEini gi utilaje.

Cu ajutorului buldoexcavatorului, administratia orasului Cazanesti prin Serviciul
voluntar, va putea limita urmirile dezastreloq asigurarea logisticd a populaliei din
zonele afectate,

Caracteristici tehnice, performante, garan{ie ;i mentenan(I;

Din cele 3 oferte primite de UAT cazanesti, cea mai avantajoasa din punct de vedere
al cerintelor beneficiarului este cea de 76.800 Euro + TVA.

Caracterisitici tehnice si performante:

Motor:
- Putere - minim 95 CP brut
- Puncte de intretinere / verificare centrallzate
- MotorDiesel turbosupraalimentat
- Conform cu Directiva EU 2004 I 26 IEC privind normele de poluare Stage V

Transmisie:
- Cu 4 trepte de viteza , inainte / inapoi;
- Sistem cu sincronizare, ce permite schimbarea vitezelor in mers;
- Schimbare electro hidraulica a modului de tractiune dela 4x2la 4x4;

Directie:
- Hidrostatica;
- Punte fata directoare'



Sistemul incarcator:
- Sistem cu articulatie p aralela;
- Cupa multifunctionala cu dinti, minim I mc;
- Furci stivuitor - kit complet ce contine urechi de prindere, sistem rabatabil si

furci;
- Sistem pentru amortizarea oscilatiilor cupei in timpul deplasarii;
- Sistem de revenire lapozitia de sapare si mentinerea pozitiei cupei pe cursa de

coborare I idrcare;
Sistem hidraulic:

- Cu centn: inchis si perceperea sarcinii;
- Pompa hidraulica cu pistoane axiale si debit variabil;
- Divizoare de debit hidraulic;

Punte spate:
- Constructie cu trei camere separate de ulei;
- Frane pe ambele roti, cu auto reglare;
- Diferential blocabil;

Punte fata:
- Constructie robusta, destinata in conditii grele de lucru;
- Arbore cardan cu articulatii fara intretinere si grilaj de protective;
- Cilindru de directie plasati in fata puntii pentru mai multa protectie;
- Articulatii si bolturi care nu necesita gresare;

Sistem excavator:
- Cadru deplasare laterala fabricat prin turnare si detensionare, cu cilindrii de

blocare cu intretinere din exterior, fara demontarea bratului de excavare;
- Cadru rotire fabricat prin tumare si detensionare, cu bucsi amovibile si peofil

special de retinere a vaselinei, si system de amortizare a rotirii bratului la
capat de cursa;

- Balansier extensibil, adancime de sapare minim 5500 mm;
- Linie hidraulica auxiliara pentru picon;
- Comenzi mecanice (leviere) pentru bratul de excavare;
- Placi de uzura reglabile din exterior;
- Brat de excavare curbat, cu ranforsari si profil ingust pentru vizibilitate;

Pachet protectie:
- Aripi de protectie roti fata;
- Grilaj protectie cardan transmisie;
- Protectiecauciucstabilizatoare;
- Grilaj lampi semnalizare

Atasamente:
- Cupa excavare 610 mm

Garantie:



- Perioada de garantie 12luni sau 2000 de ore de functionare
- Posibilitatea extixderii garanliei

Mentenanta: Fumizorul utilajului va asigura piese de schimb si personal tehnic de

specialitate autoizat de producator timp de min.60 luni. Activitatea de mentenanta /
service va fi asigurata de echipe mobile la beneficiar, postgarantie, contracost .

Activitatea de instruire a personalului deservent, va fi asigurata de furnizorul
utilajului, aceasta activitate fiind cuprinsa in bugetul investiliei.

Intocmit,

SC LA VLAD STEFAN SRL




