Anexa nr.1 la H.C.L.nr.20/08.04.2021

Oportunitatea ,necesitatea ,potențialul economic și indicatorii tehnico-economici investiției
„Achiziție utilaj multifuncțional în comuna Poienarii de Muscel ,județul Argeș ”
Investiția propusă prin proiect este oportună din următoarele considerente :
-posibilitatea obținerii une finanțări nerambursabile prin Măsura M 5A “ Dezvoltarea serviciilor și
infrastructurii de bază ,în echilibrul cu mediul și economia locală”
- existența în organigrama Primăriei Poienarii de Muscel a Serviciului Public de Administrare a
Domeniului Public și Privat cu atribuții în administrarea şi întreţinerea drumurilor comunale şi de

interes local,a spațiilor verzi ,alimentarea cu apă a comunei Poienarii de Muscel ,
salubrizarea comunei și stingerea incendiilor locale împreună cu S.V.S.U.
Dotarea comunei Poienarii de Muscel cu un utilaj modern și performant vine în întâmpinarea
nevoilor comunității locale și va permite Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat
realizarea corespunzătoare a lucrărilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare .
Din punct de vedere al protecției mediului, tractorul din dotarea primariei achiziționat în anul 2008,
având anul fabricației 1980, în urma utilizării în cei 40 de ani, nu mai corespunde cerințelor privind
protecția mediului și normelor privind circulația în condiții de siguranță rutieră, pentru a realiza diversele
activități necesare în localitate.
La nivelul comunei Poienarii de Muscel utilitatea unui utilaj multifuncțional este absolut necesară,
având în vedere asigurarea circulației rutiere pe drumurile comunale în condiții de siguranță, prin
dezăpezirea efectuată în regie proprie, refacerea părții carosabile pe drumurile afectate de ploile torențiale,
întreținerrea spațiilor verzi ,decolmatarea șanțurilor și rigolelor pentru evacuarea apelor pluviale și
reducerea efectelor inundațiilor prin curățirea de vegetație și decolmatarea văilor și pâraielor din localitate,
intervenția de urgență pentru stingerea incendiilor impreună cu S.V.S.U. al comunei Poienarii de Muscel.
Prin achiziționarea acestui utilaj multifuncțional venim în sprijinul fermierilor din localitate,
asigurând acces la toate terenurile agricole din localitate prin amenajarea și pietruirea drumurile de
exploatere, dezvoltând sectorul agricol.
Din punct de vedere economic, prin utilizarea acestui utilaj multifuncțional, bugetul comunei
Poienarii de Muscel va avea o creștere substanțială prin efectuarea în regie proprie a diverselor activități
necesare, deszăpezire, decolmatare, întreținere și refacere drumuri, întreținere spații verzi ,fără a fi nevoie să
încheiem contracte de prestări servicii cu diferite societăți comerciale.
Indicatorii tehnico-economici :
Nr.crt
Denumirea capitolelor de cheltuieli
1.
2.
3.

Valoare utilaj multifuncțional
Valoare consultanță
TOTAL
Preşedinte de şedinţă
Alerguș Adrian

Valoare( fără
TVA ) lei
288.028
13,000
301,028

TVA
lei
54,725
2,470
57,195

Valoare -lei
inclusiv TVA
342,753
15,470
358,223
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