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11/2020-as sz. HATÁROZAT 
A Mezőteremi Óvoda felújítása: 

« REPARAŢII CAPITALE  LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL  
DIN LOCALITATEA TIREAM” elnevezésű beruházás  

műszaki-gazdasági mutatószámainak jóváhagyásáról 
 

Mezőteremközség Helyi Tanácsa 2020 február 20-i ülésén: 
Tekintettel az előterjesztett határozattervezetben foglaltakra, valamint az alább idézett formai és 
jogszabályi feltételeknek megfelelően:  
“Avândînvedereproiectul de hotărâreînregistrat sub nr.362/10.02.2020,iniţiatînbazareferatului de 
aprobarea primaruluicomuneiTiream nr.329/06.02.2020,însoţit de raportul de specialitate 
alcompartimentului de resort nr.389/11.02.2020 șiavizelecomisiilorde specialitate nr.1, nr.2 și nr.3 din 
cadrulConsiliuluilocal al comuneiTiream; 

Văzând prevederileart. 41 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico – 
economice ;  
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele  de elaborare  şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, 
  LuândînconsiderareprevederileLegii nr. 24/2000 privindnormele de 
tehnicălegislativăpentruelaborareaactelor normative, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare;                                                                                                                                
 Întemeiulprevederilor art.. 129, alin.(2) ,lit.b), alin.(4) lit.d),art.139,alin.(3) lit.g)  șiprevederile 

art.196,alin.(1) lit.a)  din O.U.G. nr.57/2019 privindCodul administrative, modificată;” 
alapján, MezőteremközségHelyiTanácsa 
 

ELHATÁROZZA:  
 
1. Cikkely  Jóváhagyásrakerülneka MezőteremiÓvodafelújítása: 

« REPARAŢII CAPITALE  LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL  DIN LOCALITATEA 
TIREAM” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatószámai. 

2. Cikkelya MezőteremiÓvodafelújítása:« REPARAŢII CAPITALE  LA GRĂDINIȚA CU 
PROGRAM NORMAL  DIN LOCALITATEA TIREAM” elnevezésű beruházás költségeit a helyi 
költségvetés fejlesztési alapja finanszírozza, az 1. Sz mellékletben foglaltak szerint. 
3. CikkelyJelenHatározatvégrehajtásávalmegbízzákMezőteremközségpolgármesterétés a 
polgármesterihivatalszakapparátusáhoztartozószakirodát. 
4. cikkely. – JelenHatározatot a községijegyzőáltalközlik a 
törvényeshatáridőnbelülMezőteremközségpolgármesterével, SzatmárMegyePrefektúrájával, a 
társadalomvédelmiOsztállyal, közzéteszikazönkormányzatwww.tiream.rohonlapján, a 
HelyiHivatalosKözlönyrovatbanéskifüggesztik a hivatalhirdetőtáblájára.       

 
 
 
    Mezőterem, 2020 február 20-án  

 
         ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK                                              Ellenejegyzi, 
        Lieb BEÁTA –helyi tanácsos                                    Mezőterem község jegyzője:                                                                                                                  
           Maria Grigoraș jogász 
 

http://www.tiream.ro/


Jelen határozatot a a közigazgatási kódex következő cikkelyei alapján fogadták el: „art.139 alin. (3) lit. a) din  
O.U.G. nr. 57/2019 privindCodul administrative”; 
Hivatalbanlevőhelyitanácsosok száma__11                   Mellette szavazott __________10 

Jelenlevőtanácsosokszáma __ 11                                    Ellenszavazat…………….. nincs 
Hiányzótanácsoskszáma     __ 0                                   Tartózkodó: ____egytartózkodás 
A gyűlésenés a szavazásonrésztvevőkszáma----11 

 
 
 

 

A HATÁROZAT MELLÉKLETEI: 
  
  

“ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
        T I R E A MANEXA  Nr.1, la H.C.L.Nr.11/2020 

 

 

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII :  
 

Obiectul :  
Obiectivul : REPARAŢII CAPITALE  LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL  DIN LOCALITATEA 

TIREAM 
 

 

Nr.                           
crt 

CHELTUIELI PE CATEGORIA DE LUCRĂRII VALOARE 
(fără TVA) 

 - lei - 

 
TVA 

 - lei - 

Valoarea 
(inclusiv TVA) 

0 1 2 3 4 

1 Lucrări acoperiş 78271,99   

2 Lucrări exterioare 89123,65   

3 Lucrări interioare 86072,18   

   4 Lucrări de terasmente 48700,39   

5  TOTAL I 302168,20   

6 Instalații electrice 29580,00   

7  Instalații termice interioare 43740,00   

8 Instalații termice în CT 19790,00   

9 Instalații paratrăsnet și priză de pământ 13807,00   

10 TOTAL II 106917,00   

11 Utilaje echipamente tehnologice 36850,00   

12 TOTAL III 36850,00   

13 TOTAL Valoare (exclusiv TVA) 445935,20   

14 Taxa pe valoarea adăugată  - 84727,69  

TOTAL Valoare (inclusiv TVA) - - 530662,89 

 
Tiream, la 20 februarie  2020 

 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
Consilier local : Lieb  BEATA Secretargeneral UAT Tiream: 
jr. Maria Grigoraş 

 
 
 
 



 
 
Red.Tehn.G.M. 

5.Exemplareoriginale 
Prezentahotărâre  afostadoptată  cu respectareaprevederilor art.139,alin.(3) ,lit.g) din O.U.G. nr.57/2019 

privindCodul administrative, modificată; 
Total consilieriînfuncţie                 11Voturipentru                                  10 
Nr. total consilierilorprezenţi          11Voturiîmpotrivă                         nu sunt 
Nr. total al consilierilorabsenţi        0Abţineri o  abținere 
Nr. total al consilierilorcare au participat la dezbaterişi la vot   11 

 
 
 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
    - P R I M A R - 
Nr.362din 10.02.2020 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                               
privindaprobareaindicatorilortehnico-economicipentruobiectivulde investiţii : 

 

Obiectivul : REPARAŢII CAPITALE  LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL  DIN LOCALITATEA 
TIREAM 

 
Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de …...........2020; 
Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream ,  în calitate de iniţiator, 

înregistrat sub  nr.329/06.02.2020,raportul de specialitate alcompartimentului de resort nr.389/11.02. 
2020, precumşi de rapoartele de avizare a comisiilorde specialitate din cadrulConsiliuluilocal Tiream ; 
Văzând prevederile: 
  - art. 41 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico – economice ;  
 - Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele  de elaborare  şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, 

  LuândînconsiderareprevederileLegii nr. 24/2000 privindnormele de 
tehnicălegislativăpentruelaborareaactelor normative, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare;                                                                                                                                
 Întemeiulprevederilor art.. 129, alin.(2) ,lit.b), alin.(4) lit.d),art.139,alin.(3) lit.g)  șiprevederile 
art.196,alin.(1) lit.a(  din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrative, modificată; 
  

H O T Ă R Â R E : 

 ART.1. -  Se aprobăindicatoriitehnico-economicipentruobiectivul  de investiţie“Reparaţii 
capitale la Grădinița cu program normal din localitatea Tiream “,conform Anexei nr. 1, care 
fac parte integrantă din prezentahotărâre. 
 ART.2. - Lucrarea de  Reparaţii capitale la Grădinița cu program normal din localitatea 
Tiream “,se va realiza  din fonduri de la Bugetul local , secţiunea de dezvoltare.   
 ART. 3. - Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  primarul 
comunei Tiream , judeţul Satu Mare  
 ART.4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului – Judeţului Satu Mare,se publică pe  
sit-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei  

 
 Tiream, la 10 februarie 2020 

 

 I N I Ţ I A T O R                                                    Avizat pentru legalitate: 



PRIMAR ,Secretar generat UAT Tiream 
dl. Tar Nicolae                                                       jr.Maria GRIGORAŞ 
 
 
 
 
Red./Tehn.G.M.                                                                                                                                                                                                      
2.Ex. 

 
 
 
 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
    - P R I M A R - 
Nr.262.din 10.02.2020                                   ANEXA Nr. 1, la PROIECT                                                                          

 

 

 

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII :  
 

Obiectul :  
Obiectivul : REPARAŢII CAPITALE  LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL  DIN LOCALITATEA 

TIREAM 
 

 

Nr.                           
crt 

CHELTUIELI PE CATEGORIA DE LUCRĂRII VALOARE 
(fără TVA) 

 - lei - 

 
TVA 

 - lei - 

Valoarea 
(inclusiv TVA) 

0 1 2 3 4 

1 Lucrări acoperiş 78271,99   

2 Lucrări exterioare 89123,65   

3 Lucrări interioare 86072,18   

   4 Lucrări de terasmente 48700,39   

5  TOTAL I 302168,20   

6 Instalații electrice 29580,00   

7  Instalații termice interioare 43740,00   

8 Instalații termice în CT 19790,00   

9 Instalații paratrăsnet și priză de pământ 13807,00   

10 TOTAL II 106917,00   

11 Utilaje echipamente tehnologice 36850,00   

12 TOTAL III 36850,00   

13 TOTAL Valoare (exclusiv TVA) 445935,20   

14 Taxa pe valoarea adăugată  - 84727,69  

TOTAL Valoare (inclusiv TVA) - - 530662,89 

 
 Tiream, la 10 februarie 2020 

 

 I N I Ţ I A T O R                                                    Avizat pentru legalitate: 
PRIMAR ,Secretar generat UAT Tiream 
dl. Tar Nicolae                                                       jr.Maria GRIGORAŞ 
 



 
 
 
 
Red./Tehn.G.M.                                                                                                                                                                                                      
2.Ex. 

 
 
 
 
 
 
 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 

 - P R I M A R – 
Nr.329 din 06.02.2020 

 
 
 

REFERAT  DE APROBARE 
privindaprobareaindicatorilortehnico-economicipentruobiectivul de investiţii : Reparaţii capitale la 

grădinița cu program normal din localitatea Tiream. 

 
 

În conformitate cu  prevederile art.155, alin.(1), lit.d) şi ale alin.(5) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 
Codul administrative, modificată:”Primarul - ia măsuripentruasigurareainventarierii, evidenteistatistice, 
inspectieisicontroluluifurnizariiserviciilorpublice de interes local prevazute la art. 129 alin. (6) si (7), 

precumsi a bunurilor din patrimoniul public siprivat al unitatiiadministrativ-teritoriale„ 

Luând în considerare prevederile art. 41 și art. 44 alin. (1) dinLegea nr. 273/2006 
privindfinanţelepublice locale, cumodificărileşicompletărileulterioare, cureferire la cheltuielilede 
investiţiişidocumentaţiiletehnico – economice ;    
 Înconformitatecu  Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele  de elaborare  şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, 

Tinând cont de necesitatea efectuării lucrărilor de investiţie “Reparaţii capitale la grădinița cu 
program normal din localitatea Tiream, propun Consiliului local, aprobarea   indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii : Reparaţii capitale la grădinița cu program normal din 
localitatea Tiream,  pentru  realizarea acestui obiectiv de investiţie. 

Întemeiulprevederilor art.129, alin.(2) ,lit.b, alin.(4) lit.d)din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrative, 
modificată,cuprivire la atribuţiaconsiliului local de a aproba , la propunereaprimarului :  
 d)d) aproba, la propunereaprimarului, documentatiiletehnico-economicepentrulucrarile de investitii de 
interes local, in conditiilelegii 

În temeiul prevederilor art. 136, alin.(1),coroborate cu prevederile alin.(8), lit.a)                 al  
aceeluiaș  articol  dinO.U.G. nr.57/2019 Codul administrative, modificată, 

 

I N I Ţ I E Z: 
proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicipentruobiectivul de investiţii : 

Reparaţii capitale la grădinița cu program normal din localitatea Tiream. 
 

Tiream, la 6 februarie 2020 
 

P R I M A R , 



dl.TarNicolae 
 
 
 
 
 
Red./Tehn.T.N. 
2.Exemplareoriginale. 

 
 
 
 

 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 
Compartiment :contabilitate, impoziteşitaxe locale şiachiziţiipublice 
Nr.389  din11.02.2020. 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privindaprobareaindicatorilortehnico-economicipentruobiectivul de investiţii : Reparaţii capitale la 

grădinița cu program normal din localitatea Tiream. 
 

 
Compartimentul de resortdincadrulaparatului  de specialitate al primaruluicomunei 

Tiream, princontabilDanciuDoina - Melania, întemeiulprevederilor art.136,alin. (8), lit.b) șialin.(10)   din 
O.U.G. nr.57/2019 Codul administrative, modificată,formulezprezentulraportde specialitate la proiectul de 
hotărâre  nr. 362/10.02.2020 privind aprobareaDevizului General şi a indicatorilortehnico-
economicipentruobiectivul de investiţii :Reparaţii capitale la grădinița cu program normal din 
localitatea Tiream, în conformitate cu prevederile : 

  - art.41 şi art.44  alin.(1) din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale,cu modificările şi 
completările ulterioare, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico – economice.; 
 - Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele  de elaborare  şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, 

 -Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                                
 Întemeiulprevederilor art.129, alin.(2) ,lit.b, alin.(4) lit.d)din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrative, 
modificată,cuprivire la atribuţiaconsiliului local de a aproba , la propunereaprimarului :  
d)aproba, la propunereaprimarului, documentatiiletehnico-economicepentrulucrarile de investitii de interes 
local, in conditiilelegii 

Având in vederefaptulcăfinanţareaobiectivului de investiţie, este prezăzută a se realiza  dinfonduri  
de la Bugetul local, secţiunea de dezvoltare ,suma necesară pentru realizarea obiectivului de investiţie 
este prevăyută ân proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local  pe anul 2020  și  trebuie  
aprobată de Consiliul local al comunei Tiream, în cadrul aceleaşi şedinţe de lucru. 

Întemeiulprevederilor art.. 129, alin.(2) ,lit.b, alin.(4) lit.d),art.139,alin.(3) lit.g)  șiprevederile 
art.196,alin.(1) lit.a(  din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrative, 
modificată,înconsiderareacelorexpusemai sus considerămnecesarăşioportunăaprobareaproiectului de 
hotărâreprivindaprobareaindicatorilortehnico-economicipentruobiectivul de investiţii : Reparaţii capitale la 
grădinița cu program normal din localitatea Tiream. 

  
Tiream, la  11februarie 2020. 

C O N T A B I L , 
ec.DanciuDoina - Melania 

 



 
 
 
 

Red./Tehn.D. D-M. 
2.Exemplare originale” 

 


