PRIMĂRIA POIENARII DE MUSCEL
JUDEŢUL ARGEŞ

Anexa nr.1
la H.C.L. nr. 32/13.07.2020

” Achiziție utilaj multifuncțional în comuna Poienarii de Muscel ,județul Argeș ”

1. Nr.locuitorilor deserviți de utilajul multifuncțional : 3404
2. Instituțiile publice și agenții economici deserviți de utilajul multifuncțional :
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Denumire
PRIMĂRIA POIENARII DE MUSCEL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POIENARII DE
MUSCEL
ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 JUGUR
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1
POIENARI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
GROȘANI
POSTUL DE POLIȚIE POIENARI
CĂMINUL CULTURAL POIENARI
CĂMINUL CULTURAL JUGUR
CĂMINUL CULTURAL GROȘANI
CĂMINUL CULTURAL VALEA ÎNDĂRĂT
BISERICA POIENARI
BISERICA JUGUR
BISERICA GROȘANI
CABINET VETERINAR
CABINET MEDICAL INDIVIDUAL
DR.CÎRSTEA GEORGETA
CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR.BLEBEA
MONICA
KRM MEDICAL SRL DR.IOANA STANCU
CARMEN

Domeniu de activitate
administrație
educație

FARMACIA ALOPAT HOMEOPAT JUGUR
FARMACIA POIENARI
FARMACIA GROȘANI
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU
APĂ POIENARII DE MUSCEL –STAȚII DE
POMPARE APĂ
S.C.MARILEN IMPEX S.R.L
S.C. MIHAELA ŞI IOANA S.R.L.
S.C. ALEX-DENISA S.R.L.

farmacie
farmacie
farmacie
serviciu de alimentare cu
apă

educație
educație
educație
poliție
cultură
cultură
cultură
cultură
religie
religie
religie
medicină veterinară
medicină umană
medicină umanăstomatologie
medicină umană

comerț
comerț
comerț

25
26
27

A.F. BADEA GEORGIANA ALINA
P.F. VLAD VASILICA
IUBU FLORINA-INTREPRINDERE IND

comerț
comerț
comerț

3. Caracteristicile tehnice minime alte utilajului multifunctional sunt următoarele :

I.Tractor :
- motor 75 CP ,norma de poluarea EURO III B
- transmisie sincronizată
- punte față 4X4
- priză de putere
- cabină cu suspensie independentă dotată cu încălzire și aer condiționat
- capacitate ridicare pe tiranți : 3000 kg
- sistem hidraulic controlat manual autolift
- cuplaje hidraulice
- sistem de frânare multidisc cu acționare mecanică
- bară de tracțiune și cuplă remorcă
- apărători noroi roți față și spate standard
- girofar galben
- lumini de lucru suplimentare
- compresor și sistem de frînare remorcă
- contragreutăți fronatele

II.Lamă de zăpadă pentru tractor :
-

lățime de lucru :3000 mm .poziție dreaptă

-

sistem atașare în tiranți frontali

-

autonivelare +/- 5 grade ( suspensie individuală cu sistem pentru copierea drumului cu roți)

-

sistem de copiere cu roți de cauciuc

-

sistem de protecție la suprasarcină cu bolț cu autoforfecare

-

unghi poziționare /întoarcere pe plan orizontal 30 grade cu 2 cilindrii hiraulicii

-

sistem de protecție cilindrii la suprasarcină

-

sistem de înclinare

-

sistem pentru montare stregulețe indicatoare

-

lumini de pozitie

-

conexiune electrică 12 V

-

picioare de sprijin

-

sistem de protecție în părțile laterale

-

sistem hidraulic prevăzut cu monobloc

-

banda de cauciuc din 2 segmente

III.Tocătoare cu braț articulat :
-

lungimea brațului articulat :4 m

-

prindere :tiranți

-

sistem hidraulic independent echipat cu răcitor și pompă proprie

-

rezervor de ulei cu indicator de nivel și senzor de temperatură

-

braț echipat cu conectori hidraulici

-

pompă hidraulică

-

acționată electric (ON/OFF )

IV.Cisternă vidanjă cu kit stingere incendii :
- cisternă 3000 l.
- kit stingere incendii
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