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HOTĂRÂREA nr. 85 /2022
privind aprobarea  achiziţionării unui tractor şi a unor utilaje pentru execuţia  de lucrări şi

servicii publice , în comuna Pădureni, judeţul Vaslui

 
Având în vedere: 

-  Referatul  de aprobare nr.   243 din  16.12.2022 întocmit  de către primarul  comunei   Pădureni
judeţul Vaslui  , privind   achizitionarea unui tractor şi a unor utilaje pentru execuţia  de lucrări şi
servicii publice , în comuna Pădureni, judeţul Vaslui; 
- raportul de specialitate nr .237/16.12.2022, al Compartimentului Achizitii Publice ; 

-  avizul  favorabil  al  Comisiei  de  specialitate  din cadrul  Consiliului  Local  al  Comunei  Pădureni  ,
judeţul Vaslui ; 

-  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  12/2022  privind  aprobarea  bugetului  general  de  venituri  şi
cheltuieli al comunei Pădureni  pentru anul 2022 cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare: -
prevederile  H.G.  nr.  395/2016  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice; 

-  prevederile Legii  nr.  273/2006,  privind finanţele publice locale,  cu modificările  şi  completările
ulterioare;

 -  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.”n”, din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului cu nr.
57/2019 privind Codul administrativ  cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi  ale art.196 alin.(1) lit. „a”  din Ordonanţa de urgenţa a
Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul administrativ  cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul Local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui

H O T A R A S T E:

         Art 1. - Se aprobă achizitionarea unui tractor şi a unor utilaje pentru execuţia  de lucrări şi
servicii publice , în comuna Pădureni, judeţul Vaslui, conform anexei nr. 1 .

      Art.2. Se aprobă achizitia următoarelor utilaje , conform anexei nr .2 
- lamă de de zăpadă ;
- tocătoare crengi cu braţ articulat; 
- distribuitor antiderapant cu autoîncărcare; 
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     Art. 3. - Finanţarea cheltuielilor se va face din sume alocate de la bugetul local. 
      Art. 4.  - Primarul comunei Pădureni domnul  Diaconu Temistocle, prin compartimentele de

specialitate, va duce le îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
     Art.5. - Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va face public conţinutul prezentei Hotărâri

prin procedura afişării şi va înainta copii după aceasta primarului Comunei Pădureni , Compartimentului
contabilitate, compartimentului de achiziţii publice, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui. 

Pădureni ,  19 decembrie  2022

Presedinte de sedinta 
     Consilier local
ZAHARIA VALENTIN 

                                               Contrasemnează
                           Secretar GENERAL UAT Pădureni

            Munteanu Mirela

Adoptata astazi     19 decembrie   2022  în şedinţă  ordinară
Cu un numar de   …..   voturi”pentru”, din    ....  consilieri  prezenti la sedinta

ANEXA nr. 1  LA  HCL  NR. 85  din 19.12.2022



1. TRACTOR IRUM TAGRO 102 STAGE V

MOTORIZARE

Motor Diesel FPT (Fiat Power Train) F36, diesel, 4 
cilindrii în linie, common rail, cu 
turbocompresor și intercooler

Norma de poluare STAGE V conform directivei (EU) 2016 /
1628

Capacitate cilindrică 3 595 cm3
Putere 102 CP (75 kW)
Cuplu maxim 430 Nm la 1 400 rpm
Filtru de aer uscat
Rezervor combustibil 110 l
Rezervor AdBlue 20 l
TRANSMISIE
Cutie de viteze Full Synchro Shuttle cu 12 viteze de mers 

înainte și 12 viteze de mers înapoi
Inversor mecanic DA 12+12 R
Blocare diferențial electrohidraulică
Tracțiune 4x4
Cuplare tracțiune 4x4 electrohidraulică
Priza de putere spate independentă cu 540 / 1 000 rpm
Ambreiaj dublu disc cu frecare uscată
Frânare hidraulică multi-disc
Frânare pe roți frânare pe 4 roți, cu activare 4x4 automată
SISTEM HIDRAULIC
Debit pompă hidraulică 60 l/min
Capacitate maximă de ridicare cilindrii 
tiranți

4 400 kg

Cuple hidraulice spate 2 perechi
CABINĂ
Cabină certificată ROPS și FOPS, vizibilitate sporită, scaun operator încălzit cu pernă de 
aer, centură de siguranță, ștergătoare cu spălător parbriz, geam spate cu degivrare, 
categoria 2 de protecție
Aer condiționat DA (climatronic)
Oglinzi retrovizoare DA
Proiectoare de lucru 2 față / 2 spate
Echipare radio cu USB DA
ANVELOPE
Față 380 / 85 R24
Spate 460 / 85 R34
Apărători noroi DA – față (apărători active) / spate 

(apărători fixe)

- DIVERSE
Greutate nelestat 4 000 kg



Lungimea totală Min 3 900 mm – max 4590 mm
Înălțime 2 850 mm ± 50 mm
Lățime 2 300 mm ± 50 mm
Ampatament 2 320 mm
Ecartament axă față Min 1 480 mm – max 1 530 mm
Ecartament axa spate Min 1 780 mm – max 1 830 mm
Garda la sol 460 mm
Cuplă remorcare reglabilă pe înălțime
Tiranți cuplare rapidă categoria II
Izolator baterie decuplare automată cu delay după oprire 

motor

OPTIONALE INCLUSE IN PREȚ
Compresor aer, sistem frânare pentru remorcă cu dublu circuit
Tiranți frontali cu priză de putere față independentă cu 540 CW
Cuple hidraulice spate adiționale 1 pereche

Anexa nr. 2 la  HCL  nr  85  din 19.12.2022



1.  TOCĂTOARE CRENGI CU BRAȚ ARTICULAT 

 Green Shark 450-100
Diametru maxim crengi 3 cm
Greutate minimă tractor 1 400 kg
Greutate proprie 460 kg
Număr ciocane 32
Sistem hidraulic independent Debit 55l/min, presiune 180 bar
Rezervor ulei 70 l
Putere la rotor 22 CP (16 kW)
Diametru tambur posterior 140 mm
Cap tăietor 100 cm

2. LAMĂ DE ZĂPADĂ METAL-TECHNIK 2600 MM Lama de 
zapada Metal-Technik 2600 mm

Prindere In incarcator frontal sau tiranti frontali
Lățime de lucru 2600 mm
Înălțime 980 mm
Greutate 530 kg
Reglaj hidraulic Cu 2 cilindri
Lamă De cauciuc
Sistem protecție la șocuri Cu arcuri
Instalatie electrica 12 V Lumini de gabarit

3. DISTRIBUITOR ANTIDERAPANT CU AUTOÎNCĂRCARE HYDRAMET PIAS 2.1

 Model PIAS 2.1
Lățimea de lucru 2,1 m
Capacitatea buncărului 0,85 m3
Capacitatea efectivă de lucru 200 m/min
Viteza de operare 10 km/h
Viteza transport 20 km/h
Greutate 500 kg
Lungime 1,4 m
Lățime totală 2,3 m
Înălțime 0,95 m




