
R O M Â N I A   

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

        T I R E A M 
                            
       

H O T Ă R Â R E A  Nr. 20/21.04./2021 
privind aprobarea reviziei Studiului de fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-

2020 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți comunei TIREAM 

 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 aprilie 2021; 

Având în vedere proiectul de hotărâre  înregistrat sub nr.1039/07.04.2021 inițiat în baza  

referatului de aprobare al primarului comunei Tiream nr.1036/07.04.2021, însoțit de raportul de 

specialitate al compartimentului de resort  nr.1051/08.04.2021 și de avizele de aprobare ale  

comisiilor de specialitate  nr.1, nr.2 și nr.3 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

Văzând prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 29/26.02.2018 privind aprobarea Master 

Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare actualizat - revizia februarie 2018 

aferent Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu 

Mare/Regiunea Nord -Vest, în perioada 2014-2020,  

        - Avizul favorabil nr.5285/26.03.2021 al Comisiei Tehnico-economice a S.C. APASERV Satu 

Mare S.A asupra reviziei Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentruProiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / 

Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, 

- Documentația tehnico-economică a proiectului elaborată în baza Hotărârii Guvernului nr. 28 

din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice 

aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, 

     -  Decizia Comisiei Europene de aprobare a contribuției financiare a Proiectului nr. 

1741/11.03.2021, 

        - Prevederile Capitolului 3.2.1 Studiu de fezabilitate din Ghidul Solicitantului – Dezvoltarea 

infrastructurii integrate de apă și apă uzată –Condiții specifice de accesare a fondurilor, versiunea 

revizuită 2017;  

În conformitate cu prevederile: 

        -  art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 12 alin. (1), lit.c) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 241/2006, republicată, precum și art. 8 alin. (1) și alin. (3) din Legea serviciilor 

comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

            Ținând cont de  prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și  alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3)  lit. g)  și art. 196, alin.(1) lit.a)  din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

                                  H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. -  Se aprobă Studiul de Fezabilitate revizuit privind lucrările de investiţii din cadrul  

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / 

Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 

 



 
 

            Art. 2. -  Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru UAT Tiream privind lucrările de 

investiţii din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 

judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, potrivit Anexei nr. 2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

             Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se  

împuternicește Primarul comunei si compartimentele de resort. 

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică : Primarului comunei Tiream, Instituției prefectului  

Județului Satu Mare ,Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă și 

Apă Uzată din județul Satu Mare, APASERV SATU MARE SA, se publică în Monitorul Oficial 

Local  pe site-ul:  www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei. 

 

                                                                 Tiream, la 21 aprilie 2021 
 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează, 

       Consilier local : Zöld Alexandru                                    Secretar general UAT Tiream: 

                                                                                                        jr. Maria Grigoraş 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Red./Tehn.G.M. 

Nr. Exemplare : 5/1 pag. 

 

              Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.139,alin.(3) ,lit. g) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare: 

         Nr.total al consilieri în funcţie :  11 ;                                   Voturi “pentru” : 11;   

         Nr. total consilierilor prezenţi :   11 ;                                   Voturi “ împotrivă”: nu sunt; 

         Nr. total al consilierilor absenţi : 0                                        Abţineri : nu sunt; 

         Nr. total al cons. care au participat la dezbateri şi la vot:11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A   

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

        T I R E A M                                                                  Anexa nr.2 la H.C.L.Nr.20/21.04.2021 

 

privind aprobarea reviziei Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru 

lucrarile de investitii aferente Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 

din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020. 
 

Indicatorii proiectului pentru  comuna TIREAM sunt:   
 

INDICATORI FIZICI:  

Nr. ID Indicator UM 
TIREAM 

Tiream 

1.  2S72 Aductiune (noua)  km  1,124 

2.  2S74 Retea canalizare (noua) km 10,961 

3.  2S1C Statie / camine pompare apa uzata buc 3 

4.  2S76 
Colector (conducte sub presiune 

apa uzata) 
km 2,236 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor 

de cheltuieli  

Valoare  

Fără TVA Inclusiv TVA 

Mii Euro* Mii Euro* 

TOTAL DEVIZ GENERAL Aplicatie de 

Finantare 
2,648.28         3,147.16  

Din care C+M (Cap. 

1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) 
2,093.22         2,490.93  

Cofinantare 2% din bugetul local 49.788 - 
 

Eşalonarea investiţiei (poate suferi modificari functie de derularea implementarii investitiei) aferente UAT 

TIREAM: 2019-2023 
 

PROGRAM DE FINANTARE: Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. 

Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor Obiectivul Specific 3.2. 

Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a 

alimentării cu apă potabilă a populației 

Schema de finanțare:  Necesarul de finantare 94% (85% Fondul de Coeziune, 13% buget de stat şi 2% 

buget local), Co-finantare Operator Regional 6%. 

                                                                 Tiream, la 21 aprilie 2021 
 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează, 

       Consilier local : Zöld Alexandru                                    Secretar general UAT Tiream: 

                                                                                                        jr. Maria Grigoraș 

 

 

Red./Tehn.G.M. 

Nr. Exemplare : 5/1 pag. 

              Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.139,alin.(3) ,lit. g) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare: 
Total consilieri în funcţie : 11 ;  Nr. total consilierilor prezenţi : 11 ; Nr. total al consilierilor absenţi : 0                                                                       

Voturi pentru: 11; Voturi împotrivă:  0;   Abţineri : 0;Nr. total al cons. care au participat la dezbateri şi la vot   11 

 


