Extras din MEMORIU JUSTIFICATIV
M ODERNIZAREA Şl EFICIENTIZAREA SERVICIILO R PUBLICE PRIN DOTAREA
CLĂDIRILO R PUBLICE, COMUNA BIRDA, JUD EŢUL TIMIŞ
1.

Date generale

1.1 D enum irea/Num ele solicitantului (denumire, adresa)
COMUNA BIRDA
Adresa: str.Principala, Birda nr.110 B
Localitatea: Birda
Judeţ: Timiş
Tara: România
Cod postai: 307187
Telefon: 0256 312530
pagină internet: w w w .co m u na bird a .ro;ww w.birda.ro
E-mail: prim aria_birda@ yahoo.com
Reprezentant le g a l: Prim ar Stoian Gheorghe-Marius

1.2 Am plasam entul (judeţul, localitatea, strada, numărul, descrierea am plasam entului)
Am plasarea proiectului este in Judeţul Timiş, comuna Birda, sediul Primăriei şi a
Consiliului local, Birda nr.110 B.
Suprafaţă UAT - Total 45,33 km 2
Populaţie (2011)
- Total :1846 locuitori
- Densitate: 40,72 loc./km 2
- Recensăm ântul anterior, 2002:1.948 locuitori
Pentru a răspunde acestor nevoi, de a facilita servicii publice de calitate şi indirect de creare
a prem iselor adecvate dezvoltării arm onioase a unei com unităţi locale, prin proiect s-a
considerat ca fiind esenţială, achiziţionarea urm ătoarelor categorii de dotări: m obilier şi
echipam ente electronice (şi software aferent)
MOBILIER :
1.

Birou cu casetieră cu suport pentru unitate (1800x1500x800m m ) - 11 buc.

2.

Dulap bibliorafturi cu uşi pline/mari (800x350x1900mm ) - 11 buc.

3.

Dulap bibliorafturi cu^uşi mici (800x350x1900mm) - 4 buc.

4.

Scaun ergonom ie - 14 buc.

5.

Dulap (sală şedinţă) (800x350x1200mm) - 10 buc.

6.

Masă şedinţe m in.20 locuri (4800x1500x800mm ) - 1 buc.

7.

Scaun vizitatori/şedinte - 45 buc.

8.

Cuier perete (600x1200m m ) - 4 buc.

9.

Avizier (1200x900m m ) - 8 buc.

10. M obilier Anexe - 1 buc.
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11. Pult recepţie - 1 buc
12. Birou directorial - 1 buc.
13. Scaun d ire c to ria l- 1 buc.
14. Vitrină de sticlă pe colţ - 1 buc.
15. Măsuţă din sticlă securizată - 1 buc.
16. Mibilier birou directorial -1 buc.
17. Canapea - 1 buc.
18. Scaun pliabil - 20 buc.
19. Dulap m etalic - 7 buc.

1.

D e v iz e s tim a tiv a c h iz iţii p ro ie c t
Curs
Nr.
Cr.

D e nu m ire

C a ntitate

produs

(buc.)

Birou cu casetieră cu suport
pentru unitate
1800x1500x800mm h

11

Dulap bibliorafturi uşi mari
800x350x 1900mm h

11

3

Dulap bibliorafturi cu uşi mici
800x350x1900mm h

4

4

Scaun ergonomie

14

EURO
Pret/UM

LEI
valoare

Pret/UM

Valoare

MOBILIER

1

2

5
6
7

Dulap (sală şedinţe)
800x350x1200mm h
Masa sală şedinţe
4800x1500x800mm h
Scaun vizitatori/şedinte
Cuier perete

8

600x1200mm h
Avizier

9

1200x900mm h

10
1
45
4
8

10

Mobilier Anexe

1

11

Pult recepţie

1

12

Birou directorial

1

13

Scaun directorial

1

14

Vitrină de sticlă pe colţ

1

15

Măsuţă din sticlă securizată

1

16

Mibilier birou directorial

17

Canapea tip fotoliu aşteptare

18

Scaun pliabil

20

TO TAL M O BILIER

1.6 Descrierea funcţională şi tehnologică
Achiziţiile şi dotările propuse în cadrul acestui proiect reprezintă baza materială,
infrastructura necesară desfăşurării în condiţii optime a activităţilor din cadrul Primăriei şi a
Consiliului local al com unei Birda.
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Distribuţia funcţională a achiziţiilor prevăzute prin proiect:
Mobilierul şi echipam entele ce vor fi achiziţionate prin proiect vor avea urm ătoarea distribuţie
funcţională în cadrul sediului prim ăriei comunei Birda :

1. Birou p rim a r:
Birou directorial
Scaun directorial
Măsuţă din sticlă securizată
M obilier birou directorial

2.

Birou viceprim ar:
Birou cu casetieră cu suport pentru unitate (1)
Dulap bibliorafturi uşi mari (1)

Scaun ergonom ie (1)
3. Secretariat:
Pult recepţie
Dulap bibliorafturi uşi mari (2)
Scaun ergonom ie x 2 (2,3)
Dulap m etalic (1)

4.

Birou se cre ta r:
Birou cu casetieră cu suport pentru unitate (2)
Dulap bibliorafturi uşi mari (3)
Scaun ergonom ie (4)

5.

Caserie:
Birou cu casetieră cu suport pentru unitate (3)
Dulap bibliorafturi uşi mari (4)
Scaun ergonom ie (5)
Dulap m etalic (2)

6.

Birou Contabilitate:
Birou cu casetieră cu suport pentru unitate x 2 (4,5)
Dulap bibliorafturi uşi mari x 2 (5,6)
Dulap bibliorafturi cu uşi mici (1)
Scaun ergonom ie x 2 (6,7)
C uier perete ^1)
Dulap m etalic (3)

7.

Birou F is c a l:
Birou cu casetieră cu suport pentru unitate x 2 (6,7)
Dulap bibliorafturi uşi mari x 2 (7,8)
Dulap bibliorafturi.cu uşi. mici x 2 (2,3)
Scaun ergonom ie x 2 (8,9)
Cuier perete (2)
Dulap m etalic (4)

8. Birou serviciu a g rico l:
Dulap bibliorafturi uşi mari (9)
-

Scaun ergonom ie (10)
Dulap m etalic (5)
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9. Birou urbanism şi mediu :
Birou cu casetieră cu suport pentru unitate x 2 (8,9)
Dulap bibliorafturi uşi mari (10)
Dulap bibliorafturi cu uşi mici (4)
-

Scaun ergonom ie x 2 (11,12)
Cuier perete (3)
Dulap m etalic (6)

10. Birou social:
Birou cu casetieră cu suport pentru unitate (10)
Dulap bibliorafturi uşi mari (11)
Scaun ergonom ie (13)
Dulap m etalic (7)
11. Birou cultura :
Birou cu casetieră cu su port pentru unitate (11)
Dulap bibliorafturi uşi mari
Scaun ergonom ie (14)
12. Sala de şedinţe a Consiliului local :
-

Dulap (sală şedinţe) (10)

-

Scaun vizitatori/şedinte (20)
C uier perete (4)

Masa sală şedinţe (1)

Scaun pliabil

13. Carnea com isii consilul local :
Canapea tip fotoliu aşteptare
M obilier Anexe
Scaun pliabil
14. Hol :
Scaun vizitatori/şedinte (25)
Avizier (interior si exterior)
Descriere tehnică a achiziţiilor prevăzute prin proiect:
MOBILIER :
1.

Birou cu casetieră cu suport pentru unitate - 11 buc.
D im e n s iu n i: 1800x1500x800mm H
Realizate din PAL m elam inat de 25 mm şi cant ABS de 2 mm grosime.
M odular din 3 elem ente, se poate monta pe stânga sau dreapta.

2.

Dulap bibliorafturi cO uşi p lin e /m a ri- 11
Dim ensiuni : 800x350x1900mm H

buc.

Realizate din PAL m elam inat de 18 mm şi cant ABS de 2 mm grosime.
3.

Dulap bibliorafturi cu uşi m ic i- 4 buc.
Dim ensiuni : 800x350x1900mm H

4.

Scaun ergonom ie - 14 buc.

Realizate din PAL m elam inat de 18 mm şi cant ABS de 2 mm grosime.
Capacitate max. 120 kg.

4

5.

Dulap (sală şedinţă) - 10 buc.
Dim ensiuni : 800x350x1200mm H
Realizate din PAL m elam inat de 18 mm şi cant ABS de 2 mm grosime.

6.

Masă şedinţe m in.20 locuri - 1 buc.
D im e n s iu n i: 4800x1500x800mm H

7.

Scaun vizitatori/şedinte - 45 buc.
Formă ergonom ică.

8.

C uier perete - 4 buc.

Realizată din PAL m elam inat de 25 mm şi cant ABS de 2 mm grosime.

C apacitate max. 120 kg.
D im e n s iu n i: 600x1200mm H
Realizate din PAL m elam inat de 18 mm şi cant ABS de 0,4 mm grosime.
9.

A v iz ie r- 8 buc.
D im e n s iu n i: 1200x900jnm H
Realizate din PAL m elam inat de 18 mm grosim e şi uşi culisante din sticlă
securizată/

10.

11.

M obilier Anexe -1 buc.
Modular, com partim entat la alegere la com anda clientului.
Realizate din PAL m elam inat de 18 mm grosime.
Pult recepţie - 1 buc
Realizate din PAL m elam inat de 18 mm grosime, com partim entat la alegere la
com anda clientului.

12.

Birou directorial - 1 buc.
Realizate din PAL m elam inat de 25 mm şi cant ABS de 2 mm grosime.

13.

Scaun d ir e c to r ia l- 1 buc.

Structură personalizată.
Cadru m etalic satinat.
Şezut şi spătar din piele ecologică.
14.

Vitrină de sticlă pe colţ - 1 buc.

15.

Măsuţă din sticlă securizată - 1 buc.
Realizată din sticlă securizată şi suport metalic.

16.

M obilier birou directorial - 1 buc.
Realizate din PAL m elam inat de 25 mm şi cant ABS de 2 mm grosim e cu

17.

Canapea - 1 buc.
T apiţerie din piele ecologică şi cadru de lemn/metal

18.

Scaun pliabil - 20 buc.

Realizată din sticlă securizată şi suport metalic.

structură personalizată.
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