
 Anexa  la H.C.L.nr.29 din 22 mai 2018. 

CAIET DE SARCINI  

ACHIZI IE 

TOC TOR PENTRU DEFRI ARE VEGETA IE   

 

1. Date generale 

 

1.1 Denumirea/Numele solicitantului (denumire, adresa) 

 

 Numele solicitantului: COMUNA CHI LAZ 

 Adresa: Com. Chi laz, Sat Chi laz NR.250 Judetul Bihor 

 CIF: 5398331 

 Nr. cont Bancar:  

 Banca: Trezoreria Marghita; Adresa: Strada Republicii, Nr. 70-74, 

Marghita, judetul Bihor 

 

1.2 Denumirea investi iei 

 

“ ACHIZI IONAREA UNUI TOC TOR PENTRU DEFRI ARE VEGETA IE  ” 

 

1.3 Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul, descrierea 

amplasamentului) 

 

Investi ia va fi amplasat  în judetul Bihor, comuna Chișlaz , Sat Chișlaz, nr..250 unde 

solicitantul are în proprietate suprafața de 3188 mp de teren cu  construcții 
administrative și curte  . Suprafața aflată în proprietate are acces direct la șosea.  

 



2.  Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesita ii i 
oportunita ii investi iei 

 

        COMUNA CHI LAZ 

 

Comuna Chi laz este o comun  care apar ine jude ului Bihor , care fiind situat  
în partea de nord a jude ului , pe cursul  râului Barc u i în vecin tatea Dealurilor 
Dernei. Este cuprins  între paralele 47 13’- 47 19’ latitudine nordic  i între 
meridianele 22 10’ – 22 20’ longitudine estic . Teritoriul comunei are o suprafa  
de 78 km2 i este str b tut de oseaua  na ional   DE 19E  Oradea-Marghita, pe 

o distan  de circa 14 km. Limita vestic  a comunei este satul S rsig la 37 km de 
Oradea, iar cea estic  este satul Chiraleu la 7 km de ora ul Marghita. 

 Localnicii din comuna Chi laz se mândresc mai întâi de toate cu 
deschiderea spre nou de care dau dovad , dar i cu proiectele viabile, menite s  
confere localit ii un statut aparte: coli renovate sau în curs de renovare, c min 
cultural în construc ie, trand termal, re ea de internet  accesibil  pentru 
popula ie, re ea de ap  potabil , drumuri modernizate. 

 Aceasta este alc tuit  din 7 sate i are o suprafa  de 7.205 ha la o 
popula ie de 3.135. Satele din care este alc tuit  sunt: Chiraleu, Chi laz 
(re edin ), H uce ti, Mi ca, Poclu a de Barc u, S rsig i Sânlaz r.   

 Relieful regiunii este variat cu aspect de lunc . Comuna este str b tut  de 
o re ea hidrografic  format  din mai multe ape curg toare, precum Barc u, Valea 
Fancica, Valea Tria i Valea Ghepi ului. 

 

Beneficiarii direc i ai proiectului :  

 Popula ia din zona de ac iune  a localita ii Chi laz , ce beneficiaz  de 

între inerea drumurilor din comun  prin îndep rtarea vegeta iei. 

 To i conduc torii de vehicule care trec prin zona respectiv . 

3. Caracteristici  tehnice: 

  TOC TOR PENTRU DEFRI ARE VEGETA IE   

 Utilajul va lucra cu un tractor care s  nu dep easc   puterea necesar    de 82  

Cp, întrucât Prim ria comunei Chi laz dispune de un tractor BELARUS 82.0 



Caracteristici tehnice impuse:  

 Capul toc tor -130 cm minim; 

 Lungime bra  articulat - peste  500 cm; 

 Tura ie priz  motor-540 rpm minim; 

 Mas  proprie ; 1000 -1200 kg; 

 Instala ie hidraulic  - independent; 

 Grup de comand  montat în cabin ; 

 Tiran i de stabilizare reglabili; 

 Sistem copiere  teren  autonivelare; 

 S  nu necesite tractor cu masa mai mare de 4000 kg, 

4.Livrare: 

Livrarea bunului  se va face în curtea prim riei comunei Chi laz, 
localitatea Chi laz, nr. 250 , jude ul Bihor. 

a) Produsul  va fi ambalat i  sigilat.  

b) Bunul oferit trebuie sa fie conform cu specifica iile tehnice.   

  

Documente care înso esc livrarea:  

 dovad  SEAP-achizi ie direct  ; 

 factura fiscal  (semnat  i tampilata); 

 documentul de transport, intern sau international; 

 declara ie de conformitate; 

 carnet service; 

 certificat de garan ie;  

 documenta ia tehnic , conform instruc iunilor din specifica ia tehnic ; 



 declara ie pe propria r spundere a furnizorului conform c reia produsul   
este  nou . 

 

5.Instalare i punere în func iune: 

Instalarea i punerea în func iune a  bunului  cade în sarcina Ofertantului. 

6.Garan ia comercial : 

Ofertantul va oferi o perioad  de garan ie comercial  de minim 12 luni, pentru  
produsul livrat. 

7. Condi ii de plat : 

 Factura se va înregistra la achizitor dup  semnarea procesului verbal de 
recep ie .Nu se admit pl i în avans. 

8. Durata contractului:  

Durata contractului de achiziţie public  este de maxim 2 luni de la 
emiterea ordinului de începere a contractului. 

Prevederile din Caietul de sarcini referitoare la  caracteristicile tehnice sunt 

minime i obligatorii. 

 

                                                  Consilier principal,responsabil achiziții publice, 

                                                                            Tamaș Simona 
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