
  

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  325 

 

din  6 noiembrie  2018 
 

privind actualizarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție “Dotarea cu 

echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru  

Colegiul Agricol Traian Săvulescu, Tîrgu Mureș” 

 
 Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureş nr.65412 din 

05.11.2018 prezentată prin Direcţia Şcoli, privind actualizarea valorii de finanțare a 

obiectivului de investiție Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de 

laborator pentru Colegiul Agricol “Traian Săvulescu, Tîrgu Mureș”, finanţate prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală 

Având în vedere prevederile art.12 din Normele Metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 

PNDL prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale și administrației 

publice nr.1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

 În temeiul prevederilor art. 36 (1), (2) lit. „b” şi “d” (4), lit. “e”, (6) pct. 1, art. 45,  

(1),  şi art. 115, (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată 

 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă, actualizarea valoarii de finanțare a obiectivului de 

investiție „Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru 

Colegiul Agricol Traian Săvulescu, Tîrgu Mureș ”, finanţate prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală   potrivit anexei actualizate care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se 

încredinţează Executivul Municipiului Tg. Mureş prin Direcţia Proiecte cu Finanaţare 

Internaţională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică, Direcţia Economică şi 

Direcţia Şcoli. 

 Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 

340/2004, republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, 

legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului 

Mureş, pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

                                                                              Preşedinte de şedinţă, 

                                                                     dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta    

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

             director executiv D. J.C.A.A.P.L                

                  Cătană Dianora Monica 



 

 

Anexă la HCL nr.______ din data___________ 

 

Lista actualizată a obiectivului de investiție „Dotarea cu echipamente şi mobilier 

specific didactic şi de laborator pentru Colegiul Agricol Traian Săvulescu, Tîrgu 

Mureş” 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire  U.M. Cantit. Preț unitar  
Valoare         
cu TVA 

1.Utilaje și dotări pentru înființarea atelierului de prelucrarea cărnii 

1 Mașină electrică de tocat carne și 
umplere în membrane. Capacitate 
60….180 kg/h 

buc 1 

1,375.00  1,636.25 

2 Malaxor sub vid pentru carne 
Capacitate 20 litri (12 kg carne)  

buc 1 
5,000.00  5,950.00 

3 Cutter pentru carne, de Capacitate 
14 litri (9kg carne) 

buc 1 
14,540.00  17,302.60 

4 
Șpriț manual inox, varianta 
orizontal, Capacitate7 litri, cu 4 
palnii 

buc 1 

1,200.00  1,428.00 

5 
Șpriț manual inox, varianta 
vertical, Capacitate 7 litri, cu patru 
pâlnii 

buc 1 

1,200.00  1,428.00 

6 
Masă de lucru inox centrală, cu 4 
picioare, gabarit 200x70x85, cu 
picioare reglabile pe înălțime 

buc 8 
1,400.00  13,328.00 

7 Mașină tranșare cu blaturi din PE, 
gabarit 200x120x85 

buc 1 
3,000.00  3,570.00 

8 Mașină inox tip dulap, cu două uși 
glisante, gabarit 200x120x85 

buc 2 
7,600.00  18,088.00 

9 Chiuvetă inox cu două cuve 
Dimensiuni 1160x500x205 mm 

buc 2 
380.00  904.40 

10 Butuc pentru tranșare cu blat PE 
100 mm grosime, 60x60x85 

buc 1 
1,643.00  1,955.17 

11 Blaturi pentru tranșare din PE, 
200x37x20 

buc 3 
135.00  481.95 

12 Rindea pentru curățirea blaturilor 
de tranșare, dimensiuni 7x17,5x10 

buc 2 
145.00  345.10 

13 
Cântar automat, capacitate 3/6 kg. 
Precizie 1/2 g, scală dublă, 
dimensiuni platan 285x230 mm 

buc 2 

420.00  999.60 

14 
Termometru digital cu sondă, 
rezistent la apă, cu sondă inox de 
120 mm și afișaj LCD 

buc 2 

90.00  214.20 



15 Boiler electric de 50 litri, gabarit 
550 mm înălțimex450 mm lățime 

buc 2 
589.00  1,401.82 

16 
Combină frigorifică pentru 
maturare și depozitare, capacitate 
302 litri, air-flow, no frost 

buc 1 

1,093.00  1,300.67 

17 
Coș inox pentru patru cuțite, un 
masat și o mănușă de zale pentru 
sterilizarea și depozitarea cuțitelor 

buc 3 

360.00  1,285.20 

18 

Set 4 cuțite profesionale pentru 
măcelărie pentru dezosare și 
tranșare porțiuni anatomice mici și 
mari 

buc 3 

196.00  699.72 

19 Satâr de măcelarie, masa 1000 
grame 

buc 1 
158.00  188.02 

20 
Topor de măcelarie, masa 400 
grame 

buc 1 
225.00  267.75 

21 Masat de măcelarie, lungime 250 
mm 

buc 1 
135.00  160.65 

22 Curea și teaca din plastic pentru 
păstrarea cuțitelor de măcelărie 

buc 1 
113.00  134.47 

23 
Halat de protecție alb pentru 
industria alimentară, lung cu 
mâneci lungi din material textil  

buc 20 
40.00 952.00 

24 
Sorț de protecție din poliuretan 

buc 8 
68.00 647.36 

25 
Sorț de protectie din PVC 

buc 20 
36.00 856.80 

26 
Mănuși de protecție elastice din 
PVC, cu căptușeală interioară din 
material textil 

per 20 

4.00 95.20 

27 Mănuși de protectie din zale din 
inox scurte, cu manșetă de 7.5 cm 

per 4 
360.00 1,713.60 

28 Mănuși de protectie din zale din 
inox lungi, cu manșetă de 19 cm 

per 4 
360.00 1,713.60 

29 Sorț de protecție din zale de inox 
pentru măcelari 

buc 4 
315.00 1,499.40 

30 Trusă de prim ajutor pentru 
industria alimentară 

buc 4 
180.00  856.80 

31 
Set de ustensile din șapte piese de 
inox pentru bucătărie, cu 
tenderizor pentru carne 

set 3 

300.00  1,071.00 

32 Set de tacâmuri din inox alimentar set 2 100.00  238.00 

33 Tavă de cuptor din oțel-carbon cu 
mânere lată, 40x28 cm 

buc 4 
50.00  238.00 

34 Set de două tăvi din inox 
capacitate 6,5 liri/ 4 litri 

set 3 
200.00  714.00 



35 
Capac cu garnitură de silicon 
pentru etanșarea completă a 
tăvilor de inox 

buc 3 
70.00  249.90 

36 Set de castroane inox cu capac de 
etanșare 

set 2 
45.00  107.10 

37 Tigaie placată cu ceramică cu 
capac de sticlă, diametrul 28 cm 

buc 3 
100.00  357.00 

38 
Tigaie Grill placată înveliș de 
marmurăcu capac de sticlă,  28x29 
cm 

buc 3 

100.00  357.00 

39 
Cratiță din inox, capacitate 5 litri 
prevăzută cu capac din inox, cu 
diametrul de 24 cm 

buc 2 

110.00  261.80 

40 
Oală din inox, capacitate 5 litri 
prevăzută cu capac cu diametrul 
de 18 cm 

buc 2 
110.00  261.80 

41 
Cuptor electric 3 kw, cu patru plite 
electrice și circulația forțată a 
aerului, 800x700x900 mm 

buc 1 
7,000.00  8,330.00 

42 
Aparat de ambalat alimente în vid 
și sudat folii 360x185x105 mm, 
putere 200W 

buc 1 
1,260.00  1,499.40 

43 
Pungi gofrate pentru ambalarea 
alimentelor sub vid 200x300 mm, 
90 microni, 100 buc./pachet 

buc 1 

40.00  47.60 

  TOTAL 1 95,136.93 

2.Utilaje și dotări pentru atelierul de prelucrarea laptelui 

44 

Vană inox alimentar de 
pasteurizare și închegare a 
laptelui, putere 2,5 kw, capacitate 
100 litri 

buc 1 

10,200.00  12,138.00 

45 Separator de smântână electric, 
putere 0,75 kw, capacitate 100 litri 

buc 1 
1,000.00  1,190.00 

46 Separator de unt din inox, putere 
0,75 kw, capacitate 40 litri 

buc 1 
1,000.00  1,190.00 

47 
Crintă inox pentru prelucrarea 
brânzeturilor capacitate de 
prelucrare 60kg 

buc 1 

5,870.00  6,985.30 

48 
Bidon inox pentru transportul 
igienic al laptelui, cu capac din 
cauciuc, capacitate 20 litri 

buc 4 

450.00  2,142.00 

49 
Pâlnie inox cu sită pentru 
transvazarea și curățarea 
mecanică a laptelui 

buc 4 

140.00  666.40 

50 
Scafă inox tip căuș pentru 
colectarea coagulului la 
închegarea laptelui 

buc 4 

45.00  214.20 



51 
Strecurătoare inox, dimensiuni 
340x420x120 mm pentru 
separarea coagulului 

buc 4 
50.00  238.00 

52 Tifon pentru strecurarea 
zerului,simplu lat 

buc 10 
10.00  119.00 

53 
Termolactodensimetru cu rezervor 
cu alcool, domeniu de 
măsurare1,015-1,040 gram/cm³ 

buc 20 

180.00  4,284.00 

54 
Butirometru pentru lapte, cu dop 
din cauciuc, domeniu de măsurare 
0%.....6%, precizia 0,1 

buc 20 

40.00  952.00 

55 
Dop din cauciuc special pentru 
butirometrul Gerber, dimensiuni Ø 

10,5/13x150mm 
buc 20 

6.00  142.80 

56 
Pompă centrifugă pentru 
transferarea lichidelor alimentare, 
debit 10-125 litri/minut 

buc 1 

1,820.00  2,165.80 

57 Schimbător de căldură în plăci, 
pentru pasteurizarea laptelui, 
dimensiuni 165x140x380 mm 

buc 1 

1,810.00  2,153.90 

  
TOTAL 2 34,581.40 

TOTAL GENERAL 129,718.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


