
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 
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ROMÂNIA                 
JUD. SATU MARE        
ORAŞUL TĂŞNAD                 
CONSILIUL LOCAL                 
  

HOTĂRÂREA Nr. 167 
din data de 29 septembrie 2022 

 

privind implementarea proiectului „Achiziționare tractor întreținere pășuni și păduri” 
 

 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară în 
data de 29 septembrie 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 
nr. 30851/29.09.2022; 
 Având în vedere Raportul Serviciului Financiar-contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 30863/29.09.2022 şi Avizul 
Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 
servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
141/29.09.2022; 
 În conformitate cu prevederile: 

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;    
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. b) și lit. d) și alin. (4) lit. d) și alin. 

(7) lit. k) precum și ale art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 – Se aprobă implementarea proiectului „Achiziționare tractor întreținere spații 

pășuni și păduri”, denumit în continuare Proiectul. 
Art. 2 – Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției “ Achiziționare 

tractor întreținere pășuni și păduri” rezultă din nevoia îmbunătățirii serviciilor din oraș. 
Art. 3 – (1) Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada 

de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare 
Rurală - P.N.D.R., potrivit legii 

.(2) Orașul Tășnad se angajează să asigure cofinanțarea proiectului, dacă este cazul, 
respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile 

Art. 4 – Orașul Tășnad se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor 
de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți 
în cadrul Proiectului. 

Art. 5 – Realizarea proiectului va fi benefică tuturor locuitorilor orașului (nr. locuitori 
conform Recensământului 31.12.2011: 8411 locuitori) și va facilita accesul localnicilor la 
serviciile îmbunătățite ale orașului. 
 Art. 6 – Caracteristicile tehnice ale investiției:  



 
 

Motorizare 

Motor Diesel, 4 cilindri în linie, turbocompresor, răcire cu 
lichid 

Norma de poluare Tier V 

Capacitate cilindrică 2 286 cm³ 

Putere 58CP (43,2kW) la 2 600 rpm 

Cuplu maxim 195 Nm la 1 700 rpm 

Filtru de aer Uscat cu element filtrant dublu 

Rezervor combustibil 45 l  

Transmisie 

Cutie de viteze Syncro Shuttle, cu 12 viteze de mers înainte și 12 viteze 
de merg înapoi 

Ambreiaj Uscat monodisc 

Inversor Mecanic, cu levier comandă pe coloana de volan în 
partea stângă mecanică 

Tracțiune 4x4 

Cuplare tracțiune 4x4 mecanică 

Priză de putere spate Independentă cu 540 / 540E rpm cu 6 caneluri 

Putere PTO 54 CP (39,7kW) la 2 600 rpm 

Viteza de deplasare înainte 1,73-32,2 km/h 

Viteză de deplasare înapoi 1,75-30,8 km/h 

Sistem de frânare 

Frâna de serviciu Multidisc în baie de ulei (axa spate) 

Frâna de parcare Cu acțiune manuală 

Sistem hidraulic 

Direcție Hidrostatică, debit 19 l/min 

Debit pompă hidraulică 42 l/min 

Sistem hidraulic 2 valve hidraulice cu acționare mecanică și 2 perechi de 
cuple hidraulice în spatele tractorului 

Cadru spate/ridicator posterior 



 
 

Ridicator hidraulic spate Prindere în trei puncte, tiranți cu cuplare rapidă cat. II 

Capacitate max. de ridicare 1 500 kg 

Mecanism Control mecanic de forță și poziție 

Bară de tracțiune Fixă 

Ancore laterale Telescopice 

Cabina 

Certificări ROPS și FOPS, cu vedere panoramică 

Lunetă Ce deschidere 

Scaun operator Cu suspensie mecanică și centruă de siguranță 

Consolă centrală Cu volan ajustabil 

Ștergătoare Cu splălător parbriz și lunetă 

Aer condiționat AC cu încălzire și ventilare 

Oglinzi laterale DA 

Instalație electrică 12 V cu contact general, priză 12 V în cabină, priză 7 
pini pentru remorcă în spatele cabinei, sistem iluminare 
pentru circulația pe drumurile publice 

Lumini de lucru 4,2 față / 2 spate 

Echipare radio Boxe și antenă 

Anvelope 

Față 9,5-16, cu jante fixe 

Spate 13,6-26, cu jante ajustabile 

Diverse 

Apărători noroi Spate 

Lestare frontală 6 x 17 kg cu cârlig de remorcare integrat  

Lungime  3 511 mm 

Lățime 1 642 mm  

Înălțime 2 500 mm 

Ampatament 1 806 mm 

Masa proprie 1 960kg, fără contragreutăți 



 
 

Garda la sol 399 mm 

Compresor de aer cu sistem de frânare pneumatic pentru remorca, cu simplu și dublu circuit 
inclus 

 

. 
Art. 7 – (1) Valoarea totală a proiectului este 27500 de euro fără TVA, echivalentul a 

136083,75 de lei fără TVA, respectiv TVA în valoare de 5225 de euro, echivalentul a 25855,91 
de lei, rezultând un total în valoare de 32725 de euro cu TVA, echivalentul a 161939,66 de lei. 

(2) Grupul de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare contribuie cu un sprijin 
nerambursabil în valoare de 20100 de euro din valoarea menționată la alin. (1). 

Art. 8 – Se desemnează Farcău Adrian-Dănuț, în calitate de primar al Orașului Tășnad 
pentru semnarea contractului de finanțare și pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. 

Art. 9 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
orașului Tășnad. 

  
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CONSILIER LOCAL 
EC. CĂLIN-DANIEL-VASILE MAIER 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


