
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea achiziționării unei tocătoare resturi vegetale cu braț hidraulic. 

 

Consiliul local Dor Mărunt, întrunit în ședință ordinară la data de 07.06.2021 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Dor Mărunt, înregistrat cu nr. 163/25.05.2021; 

- Raportul de specialitate al compartimentului investiții, înregistrat la nr. 164/25.05.2021; 

- H.C.L. Dor Mărunt nr. 29/21.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință; 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate înregistrat cu nr. 242/07.06.2021; 

- Prevederile art. 2, alin.3, lit.b din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare 

- Prevederile HCL nr.27/21.04.2021  privind aprobarea bugetului local  pe anul 2021; 

- prevederile art. 129 alin (2), lit d) și art. 139 alin (3) lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

- In temeiul art. 139 alin. (1) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE 

 Art.1. Se aprobă achiziționarea unei tocătoare de resturi vegetale cu braț hidraulic pentru 

deservirea comunei Dor Mărunt, cu următoarele specificații: braț hidraulic de minim 4 metri, 

distribuitor cu controale din cabina tractorului, lățime de lucru minim 100 cm, unghi rotire braț minim 

90 grade, unghi înclinare cap rotativ de 180 grade, tocatoare echipată pentru tocat iarba, ramuri, corzi, 

sistem de copiere teren, sistem de atașare la tractor în 3 puncte, potrivit pentru tractoare de 60-80 cp.   

 Art.2. Achiziția tocătoarei de resturi vegetale se asigură  din bugetul propriu de venituri și 

cheltuieli al comunei Dor Mărunt, județul Călărași și nu va depăși valoarea de 10 mii euro + TVA.  

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei și 

Compartimentul Achiziții publice 

Art. 4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor 

interesate 

                            

                           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

   Daniela Veronica ENACHE 
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      SECRETAR GENERAL 

        Constantin VĂTAFU    
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 Dor Mărunt, 07 iunie 2021 

Adoptată cu un număr de 10 voturi ”pentru” și 5 ”împotrivă” din totalul de 15 consilieri prezenți. 


