
                         CONTINUT CADRU MEMORIU JUSTIFICATIV 
 

(pentru proiecte fara lucrari de constructii si/sau montaj, intocmite de 
solicitanti publici) 

 
1. Date generale 
1.1 Denumirea/Numele solicitantului (denumire, adresa) 
Denumire beneficiar: COMUNA GĂLĂUȚAȘ 

Adresa:                       Comuna Gălăuțaș, Centru Nr. 1, 
                              Cod Poștal: 537 120 

                     Județul Harghita 

 
1.2 Denumirea investiției: 
” Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Gălăuțaș, 
județul Harghita cu un vehicul utilitar de tip UTV  echipat cu sistem de stingere 
incendii  pentru situații de urgență ,dispozitiv împrăștiere  material 
antiderapant și lamă de zăpadă ”   
 
1.3 Elaborator (coordonate de identificare) 
COMUNA  GĂLĂUȚAȘ 
Compartimentul de achiziții publice – consilier Suciu Elena ; 
Tel: 0758917535 
 
1.4 Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul, descrierea 
amplasamentului) 
Sediul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Gălăuțaș, județul 
Harghita este situat în Gălăuțaș ,  iar utilajul procurat  se va păstra în sediului SVSU 
sat Gălăuțaș nr. 81 într-un spațiu special amenajat.   
1.5 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesității și 
oportunității investiției 
Tema: 
Comuna Gălăuțaș dorește accesarea de fonduri nerambursabile pentru dotarea 
Serviciului voluntar pentru situații de urgență prin cadrul proiectului cu titlul  : „ 
Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Gălăuțaș, 
județul Harghita cu un vehicul utilitar de tip UTV  echipat cu sistem de stingere 
incendii  pentru situații de urgență ,dispozitiv împrăștiere  material 
antiderapant și lamă de zăpadă  ”  prin programul FEADR, PNDR 2014- 2020, 
GAL Prietenia Mureș - Harghita, Măsura M1 / 6B „Sprijinirea și dezvoltarea satelor”.  
 
Obiectivele:  
Obiectivul general al acestei investiții este dotarea Serviciului voluntar pentru situații 
de urgență din comuna Gălăuțaș cu utilaje specifice operațiunilor necesare, 
contribuind astfel la îmbunătățirea serviciilor publice locale și dotarea lor 
echipamente necesare. Acest obiectiv este în conformitate cu măsura M1 / 6B 
„Sprijinirea și dezvoltarea satelor” al GAL Prietenia Mureș - Harghita. 
Comuna Gălăuțaș, are 2498 de locuitori (pe baza recensământului din anul 2011), 
respectiv 1130 gospodării.  
Prin Hotărârea   Consiliului Local  Gălăuțaș nr. 97/ 2019 s-a  aprobat   reorganizarea 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență , prin actualizarea tipului, a 
componenței, modificarea organigramei și a Regulamentului de organizare  și 



funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Gălăuțaș cu următoarele 
atribuții  principale: 

a) Desfășoară activități de informare și instruire privind cunoașterea și 
respectarea  regulilor  și a măsurilor de protecție civilă și de apărare  
împotriva incendiilor; 

b) Verifică modul de aplicare a normelor , reglementărilor tehnice și dispozițiilor 
care privesc protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor , în domeniul de 
competență : 

c) Asigură intervenția pentru stingerea incendiilor , salvarea , acordarea primului 
ajutor și protecția persoanelor , a animalelor și a bunurilor  periclitate de 
incendii sau în alte situații de urgență / protecție civilă. 

           Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Gălăuțaș intervine pe 
baza riscurilor identificate la nivelul localității după cum urmează : 

 Fenomene meteorologice  periculoase (furtună , inundație, tornade , secetă și 
înghețul) 

 Fenomene distructive de origine geologică (alunecare de teren) 
 Riscuri tehnologice: 

o Riscuri de transport și depozitare produse periculoase; 
o Riscuri de poluare a apelor ; 
o Eșecul utilităților publice; 
o Căderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos 
o Muniție neexplodată 
 Riscuri biologice (epidemii ,zoonoze, epizotii ) 

 Incendiile , incendiile de pădure  
 

Fundamentarea necesității și oportunității  
Necesitatea și oportunitatea realizării investiției sunt susținute de mai mulți factori 
locali. Majoritatea drumurilor din comuna însumând cca 60 Km parțial asfaltate și 
parțial pietruite necesita întreținere permanenta. 
Perioada de iarna în aceasta zona în comparație cu unele părți ale țării este destul 
de lungă , cu ninsori abundente, grosimea stratului de zăpadă putând  ajunge în 
unele ierni și la 1 metru, ceea ce face necesar o deszăpezire permanentă pentru 
asigurarea circulației pe această perioada a anului. 
Primăvara prin topirea cantităților de zăpadă șanțurile sunt colmatate deseori, ceea 
ce necesita intervenția promptă pentru prevenirea spălării drumurilor și accesul la 
zone greu accesibile tot timpul anului. 
Pe perioada de vară pot apărea ploi torențiale sau perioade ploioase îndelungate cu 
ocazia cărora pâraiele ies din curs cauzând pagube serioase pe terenurile învecinate 
aferente sau chiar în intravilanul localității, astfel că dotări specifice de intervenție ar 
putea reduce semnificativ valoarea și dimensiunea pagubelor. Echipamentele 
propuse a fi achiziționate prin proiect vor deservi aceste activități prin mobilizarea și 
intervenție rapida, putând reduce dimensiunea pagubelor. Toate aceste necesitați 
apărute la nivelul Comunei Gălăuțaș susțin oportunitatea achiziționării unor 
echipamente și dotări specifice de intervenție . 
Un alt caz extrem de frecvent în zona este blocarea unor zone din comune din cauza 
ninsorilor abundente și a viscolului în perioada iernii. Comuna Gălăuțaș se află la o 
altitudine de 695 m, iar unele dintre satele componente se află la altitudini și mai 
mari, astfel la ninsorile abundente unele zone ale comunei rămân blocate. În aceste 
cazuri ambulanța sau mașinile de pompieri nu pot ajunge la urgențe, astfel este 
nevoie de deblocarea căilor de acces.  
Ca exemple din ultimii ani, când aceste utilaje ar fi fost necesare putem să amintim 
inundațiile de pe Pârâul Gălăuțaș și incendiul de pădure la locul numit Iniște.  



 
Acest proiect va ajuta la dezvoltarea rurală, respectiv va ajuta la obținerea unei 
dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei comunității rurale, potrivit art.4 (c), Re. 
Ue nr. 1305 / 2013., pentru că va crește calitatea serviciilor de bază din comuna 
Gălăuțaș. Nu în ultimul rând va contribui și la obiectivele transversale ale art. 4 prin 
protecția mediului (combaterea inundațiilor și a focurilor de pădure). 
 
Obiectivele specifice ale măsurii M1 / 6 B, atinse prin acest proiect: 
 Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea cu echipamente necesare 
 Îmbunătățirea siguranței publice 
 
Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției: 
Salvarea vieților omenești nu se pot cuantifica economic, sunt primordiale în situații 
de urgență.  
Scăderea proporțiilor efectelor inundațiilor,  incendiilor au potențial economic major  
Prin achiziționarea utilajelor se vor realiza următoarele obiective: 
 Asigurarea accesului mașinilor de salvare, pompieri, poliție în cazuri deosebite; 
 Funcționarea ca un exemplu pentru celelalte comune din zonă 
 Asigurarea accesului elevilor către unităţile de învăţământ, respectiv muncitorilor 

la locul de muncă, la gara CFR, autogări  în cazul inundațiilor, ninsorilor 
abundente; 
 

Conform Ghidului solicitantului al GAL Prietenia Mureș - Harghita, Măsura M1 -  
6B „Sprijinirea și dezvoltarea satelor” proiectul va fi punctat la următoarele criterii de 
selecție: 
 
Nr. Crt. Criteriu de selecție Punctaj Explicații 
6 Investiția poate fi vizitată la 

finanul implementării  
15 p Comuna Gălăuțaș va facilita 

vizitarea Serviciului și a 
echipamentelor din proiect, precum 
și demonstrații periodice atât pe 
plan local, cât și în comunele 
adiacente 

7 Grad de acoperire al 
populației deservite 

10 p Procentul de acoperire este de 
100%, deci mai mare de 50%, 
pentru că SVSU Gălăuțaș are ca 
obiectiv  sutuațiile de urgență  

TOTAL 25 p  
 
 
  Achiziționarea acestor echipamente va fi benefică comunei atât din punct de 
vedere economic, cât și social și răspunde unei necesități pregnante. Astfel, se vor 
îmbunătății condițiile de trai pentru populația rurală și va ajunge la stopare 
fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban. 
1.6 Descrierea funcțională și tehnologică 

Pentru a răspunde prompt la întâmplările cauzate de aceste riscuri, este necesară 
dotarea Serviciului cu un  astfel de utilaj cu următoarele caracteristici : 
 



 
 

 



MOTORIZARE SI TRANSMISIE: 
Motor: 963 cmc (77cp)  
Cutie de viteze: Automata , CVT 
Rezervor: 40 l; 
Răcire: Cu lichid;  
Transmisie: Cardan; Tractiune: 2X4/4X4  
Pornire: Electrică;  
MECANICĂ: 
Suspensie fată: Dublu brat;  
Suspensie spate: Monobasculă, amortizor;  
Frână față: Discuri duble hidraulice ; 
Frână spate: Mono disc hydraulic;  
Frână parcare: Manual;  
DIMENSIUNI: 
Lungime: 2945mm/Lațime:1615mm  
Inalțime: 1850  mm/Greutate: 690 kg 
 

 

DOTĂRI SPECIFICE: 
1. Rezervor apă 250L / permite producere de spuma până la 5.000L–in  funcție de spumant;
2. Furtun irigare prevăzut cu pistol (lungime 15 metri); 
3. Furtun de absorbție(dragare), prevăzut cu duza tip hidrant (lungime 8 metri); 
4. Rola pentru furtun; 
5. Moto Pompă benzină -pompă de înaltă presiune; 
6. Recipient spumă  10 litri de soluție concentrată pentru producerea spumei ignifuge; 
7. Componente (conducte, valve) din metal; 
8. Carcasă de tablă striată din aluminiu; 
9. Girofar; 
10. Cârlig de remorcare; 
11. Posibilitate de demontare pentru toate dotările. 
12. Troliu, plafon, parbriz 
 

  Lamă pentru deszăpezire 
  Dispozitiv imprăștiere material (antiderapant etc)  
Set extinctoare (2 buc), Kit unelte (Lopată, Cazma, Rangă, Topor), Trusa medicala, 
trusa scule interventii usoare.  

 

 
Avantaje:     
 

- Se  intervine rapid în orice situație de urgență!  
- UTV-ul are capacitatea de a se deplasa pe orice tip de teren,  
- este folosit cu succes pentru salvarea de vieți și bunuri.  
- dimensiuni reduse, care pot ajunge în zone inaccesibile,  
- datorită tracțiunii 4x4 și a gabaritului mic  stingerea incendiilor de pădure, a 

gospodăriilor sau caselor izolate, va fi mai ușoară .  
-  poate intra pe străzi și drumuri de exploatare foarte înguste.  
- echipat standard pentru prevenirea, stingerea incendiilor 
- alimentarea cu apă se poate face din hidrante, lacuri, fântâni etc.  
- poate fi echipat și pentru acțiuni de deszăpezire (lamă sau freză de zăpadă), 

împrăștiere de materiale anti- derapant sau îngrășăminte, transportul răniților, 
intretinere comunală .  
 



2.  Date privind forţa de muncă si managementul proiectului 
Responsabil legal:  
Țăran Radu, primar 
Studii: Licențiat în Administrație Publică la Universitatea Spiru Haret - Facultatea de 
Științe Juridice și Administrative Brașov 
 

Intreprinderea Functia avuta si 
principalele indatoriri 

Perioada 

Ocolul Silvic Toplița Tehnician Silvic Principal 1984 - 2012 
UAT Comuna Gălăuțaș Primar 2012 - prezent 

 
 
2.1 Total personal,                      …………1…………….. 
din care personal de execuţie …………1……………..   
2.2 Locuri de muncă nou-create …………0…………….. 
 
3. Devizele investiţiei, in conformitate cu preverile legislatiei in vigoare.  
Oferte de preț: 
Centralizatorul ofertelor de preț pentru proiectul „ „ Dotarea Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Gălăuțaș, județul Harghita cu un 
vehicul utilitar de tip UTV  echipat cu sistem de stingere incendii  pentru situații de 
urgență ,dispozitiv împrăștiere  material antiderapant și lamă de zăpadă  „ 

(4,9192 curs BNR, 08.12.2022) 
1.  UTV /CF  UFORCE 1000/T 1 b / BENZINĂ  

 Motor : 963 cmc (77 cp) 
Oferte de preț: 

1.  MERCH SERVICES SRL : 27.750,00 EURO fără TVA (136.507,780 RON 
fără TVA) 

2.  SC POWERSPORTS SRL :28.900,00EURO FĂRĂ TVA (142.164,88 LEI 
FĂRĂ TVA) 

      3.     SC Ser Moto SRL: 29.790,0EURO FĂRĂ TVA (146.542,96 LEI FĂRĂ TVA) 
 

 

*Obs: ofertele primite în EUR au fost transformate în RON la rata de schimb BNR (4,9192 

RONI curs BNR din 08.12.2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se folosește cu succes de către autorități, fiind necesar Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) al oricărei localități 

 



 4. Finanţarea investiţiei 
DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de investiţii 
                             Curs  Euro / leu BCE  4,9192 din data de 08.12.2022 

  
  

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare 
fără TVA 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 
1.1 Obţinerea terenului   0,00 0,00 
1.2 Amenajarea terenului   0,00 0,00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la 
starea iniţială   0,00 0,00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor   0,00 0,00 
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 
2.1 

 
  0,00 0,00 

2.2     0,00 0,00 
2.3     0,00 0,00 
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00 

  3.1.1. Studii de teren   0,00 0,00 
  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului   0,00 0,00 
  3.1.3. Alte studii specifice   0,00 0,00 

3.2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii   0,00 0,00 

3.3 Expertizare tehnică   0,00 0,00 

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 
clădirilor   0,00 0,00 

3.5 Proiectare 0,00 0,00 0,00 

  3.5.1. Temă de proiectare   0,00 0,00 
  3.5.2. Studiu de prefezabilitate   0,00 0,00 

  
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor 
de 
intervenţii şi deviz general   0,00 0,00 

  
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor   0,00 0,00 

  
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor   0,00 0,00 

  
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie   0,00 0,00 

  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie   0,00 0,00 
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie   0,00 0,00 
3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00 

  3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii   0,00 0,00 
  3.7.2. Auditul financiar   0,00 0,00 
3.8 Asistenţă tehnică 0,00 0,00 0,00 

  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00 

  3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor   0,00 0,00 



  
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii   0,00 0,00 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier   0,00 0,00 
Total capitol 3 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii   0,00 0,00 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale   0,00 0,00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 
montaj   0,00 0,00 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 
montaj şi echipamente de transport 136.507,80 25.936,48 162.444,28 

4.5 Dotări 0 0 0 
4.6 Active necorporale   0,00 0,00 
Total capitol 4 136.507,80   25.936,48 162.444,28 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 0,00 0,00 0,00 

  
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier   0,00 0,00 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului   0,00 0,00 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00 

  
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare   0,00 0,00 

  
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii   0,00 0,00 

  
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii   0,00 0,00 

  5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC   0,00 0,00 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare   0,00 0,00 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute   0,00 0,00 
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate   0,00 0,00 
Total capitol 5 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare   0,00 0,00 
6.2 Probe tehnologice şi teste   0,00 0,00 
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 136.507,80 25.936,48 162.444,28 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deviz pe obiect  
 
 

  

      

DEVIZ PE OBIECT * 

Curs BCE la 08.12.2022– 1 euro = 4,9192 lei  

 

Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Gălăuțaș, județul 
Harghita cu un vehicul utilitar de tip UTV  echipat cu sistem de stingere 

incendii  pentru situații de urgență ,dispozitiv împrăștiere  material antiderapant 
și lamă de zăpadă ” 

(Descriere obiect de construcţie) 

Nr. crt. Denumire 
Valoarea pe categorii de 

lucrări, fară TVA – LEI  

Cap. 4  Cheltuieli pentru investiţia de bază Valoare eligibilă 
Valoare 

neeligibilă 

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII     

4.1 Construcții și instalații     

  4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare     

  4.1.2 Rezistență     

  4.1.3 Arhitectură     

  4.1.4 Instalații     

  TOTAL I ( fără TVA) 0 0 

II - MONTAJ 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale   0  

  TOTAL II ( fără TVA) 0 0 

III - PROCURARE 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj      

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 

98.384,00 38.123,80  

4.5 
Dotări     

4.6 
Active necorporale     

  TOTAL III ( fără TVA) 98.384,00 38.123,80  

TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) fără TVA 98.384,00  38.123,80  

TVA aferent cheltuielilor eligibile şi neeligibile 136.507,80   25.936,48 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA) 162.444,28 

 
 
4. Finanţarea investiţiei 

 
Din valoarea totală a investiţiei de : 136.507,80  ron  fără TVA  (27.750 euro  fără 
TVA), sursele de finantare propuse sunt  PNDR + BUGET LOCAL : 
Pentru a se verifica încadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele 
prevazute in fisa masurii se va utiliza cursul de schimb Euro /RON publicat pe 
pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data 
intocmirii memoriului justificativ. 
 
 

http://www.ecb.int/index.html


 
5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 
5.1 Valoarea totală: 136.507,80 RON fără TVA contravaloarea a 27.750  EURO fără 
TVA 
5.2 Durata de realizare (luni): 12 luni 
5.3 Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati: 
 

 
 
In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a 
planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu AFIR, 
proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp friguros, neprielnice realizarii 
investitiilor de acest gen. 
 
                                                                                                        Întocmit, 
 Primar,                                                                              Consilier achiziții publice 
Țăran Radu                                                                                      Suciu Elena  
 

Curs  Euro / leu 4,9192 din data de 08.12.2022 
Procent finantare publica 72% 

  Cheltuieli eligibile 
Cheltuieli 
neeligibile 

Total  

 RON  EURO RON Euro RON EURO 

Ajutor public 
nerambursabil 98.384,00 20.000        98.384,00  20.000 

Cofinantare 
privata, din 
care:      

    - 
autofinantare      

    - 
imprumuturi      

Buget local  38.123,80 7.750 38.123,80 7.750 

TOTAL 
PROIECT 98.384,00  20.000 38.123,80 7.750 136.507,80 27.750 

      
RON 

Indicatori Luna 1 Luna 2 … Luna 12 Total 

Achiziție  UTV  162.444,28   162.444,28 
Activitatea 2      
….  …    
Activitatea n    Valoare  
Total   162.444,28 

lei 
 Suma 

(luna n) 
162.444,28 


