
R O M Â N I A  

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA  TIREAM 

    - P R I M A R - 

Nr.811 din 17.03.2021 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                               

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : 

 

Obiectivul :  AMENAJAREA UNUI  TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC ÎN 

LOCALITATEA VEZENDIU, COMUNA TIREAM, JUDEȚUL SATU MARE    

 

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

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream ,  în calitate de iniţiator, 

înregistrat sub  nr.659/15.03.2021, raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.879/23.03.2021, 

precum şi de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 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 ;  

 - art.5,alin.(4)  și Anexa 11 din Hotărâre Guvernului nr.907/2016 privind etapele  de elaborare  şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor//proiectelor de 

investiţii  finanţate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare; 

  Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                                

 În temeiul prevederilor art.. 129, alin.(2) ,lit.b), alin.(4) lit.d),art.139,alin.(3) lit.g)  și prevederile 

art.196,alin.(1) lit.a)  din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

                                                H O T Ă R Â Ș T E : 

 ART.1. -  Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul  de investiţie : “Amenajarea 

unui teren de sport cu gazon sintetic  în localitatea Vezendiu, comuna Tiream, județul Satu Mare ”, 

conform Anexei nr. 1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 ART.2. - Lucrarea de  amenajare a unui teren de sport cu gazon sintetic în localitatea Vezendiu , 

comuna Tiream, județul Satu Mare, 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 general al  comunei Tiream, 

 în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului – Judeţului Satu Mare, se 

publică în Monitorul Oficial Local  pe site-ul :  www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul 

Primăriei  

 

   Tiream, la 17 martie 2021 

 

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

                               PRIMAR ,                                                        Secretar generat UAT Tiream                                                      

                           dl. Tar Nicolae                                                       jr.Maria GRIGORAŞ 
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R O M Â N I A  

JUDEŢUL SATU MARE 

COOMUNA  TIREAM  

- P R I M A R -  

Nr.811 din 17.03.2021                                                          ANEXA  Nr.1, la PROIECT                                                                          

 

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII :  

 

Obiectul :  AMENAJAREA UNUI TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC ÎN 

LOCALITATEA VEZENDIU, COMUNA TIREAM, JUDETUL SATU MARE    

Suprafaţa : 600 mp  .                                                                                                                                           

Acoperirea : Gazon sintetic de 20 mm grosime.                                                                                                     

Fundaţia : Strat de balast de 15,00 cm grosime compactat și folie separator, placă de betonC16/20 de 10 cm 

grosime cu plasă sudată  de 6 mm grosime, bordură prefabricată  de 100x20 x 5 cm în pat de beton, 

scurgerea  apei pluviael  prin găurire ulterioară .                                                                                                                                  

Dotări : pentru fotbal , complet echipată, cu prize betonate , console baschet , panouri din fibră de sticlă  

90/120 cm, complet echipate cu prize betonate  .                                                                                                  

Împrejmuire : Gard de 5,0 m înălţime din structură metalică  galvanizată, contravănțuită , cu poartă dublă 

de intrare , plasă de protecție de 4 mmPP cu goluri de 50x50 mm, fixare prin betonare (stâlpi 80x60x3mm, 

contravântuiri 60X60 mm,orizontal 30X20 X2 mm).                                                                                             

Acoperire : Plasă de protecție  deasupra terenului de sport din plasă polietilenă de 2 mm grosime, culoare 

verde  , cu goluri de 130X130 mm, prindere pe tri laturi  cu carabinieri.                                                                                 

Iluminat : iluminat nocturn cu 8 buc reflectoare LED de 150 W, cu cablaj, tablou și împământare.                        

Trotuare . executare trotuare de0,90 cm lățime , cu decapare, betonare cu beton de C12/15, pavaj de 4 cm în 

strat  mărgăritar de 2 cm, între borduri prefabricate  de 100X20X5 cm, fixate în pat de beton. 

Nr.                           

crt. 

Nr. cap./ 

subcap. 

deviz 

general 

                                                          Denumirea 

capitolelor de cheltuieli 

                                                                          

Din care C+M 

lei lei 

0 1 2 3 5 

  Cheltuieli pentru terenul de sport 217.342,00  

  Cheltuieli  pentru trotuare  20.700,00  

  Cheltuieli  pentru dotări  25.064 lei  

  Cheltuieli pentru gardul metalic 36.225,00  

     

TOTAL fără TVA 299.331,00  

TVA 19 %      

56.872,89 

 

TOTAL general  cu TVA  356.203,89  

                                                      

                                                       Tiream, la 17 martie 2021 

 

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

                      PRIMAR ,                                                        Secretar generat UAT Tiream                                                      

                  dl. Tar Nicolae                                                       jr.Maria GRIGORAŞ 
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R O M Â N I A  

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA  TIREAM 

 - P R I M A R – 

Nr.659 din 04.03.2021 

 

 

REFERAT  DE APROBARE 

 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : Amenajarea unui teren 

de sport cu gazon sintetic  în localitatea Vezendiu, comuna Tiream, județul Satu Mare  

 

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, cu modificările și completările ulterioare :”Primarul - ia măsuri pentru asigurarea 

inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului furnizarii serviciilor publice de interes local 

prevazute la art. 129 alin. (6) si (7), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii 

administrativ-teritoriale„ 

Luând în considerare 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 ;    

 În conformitate cu prevederile  art.5,alin.(4)  și Anexa 11 din Hotărâre Guvernului nr.907/ 2016 

privind etapele  de elaborare  şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii  finanţate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare; 

            Tinând cont de necesitatea efectuării lucrărilor de investiţie “ Amenajarea unui teren de sport cu 

gazon sintetic  în localitatea Vezendiu, comuna Tiream, județul Satu Mare , propun Consiliului local, 

aprobarea   indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : “ Amenajarea unui teren de 

sport cu gazon sintetic  în localitatea Vezendiu, comuna Tiream, județul Satu Mare ,  pentru  realizarea 

acestui obiectiv de investiţie. 

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2) ,lit.b, alin.(4) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 Codul 

administrative, modificată, cu privire la atribuţia consiliului local de a aproba , la propunerea primarului :  

 d)  aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de 

interes local, in conditiile legii 

      În temeiul prevederilor art. 136, alin.(1) ,coroborate cu prevederile alin.(8), lit.a)                 al  

aceeluiaș  articol  din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrative, modificată,   

                                                             I N I Ţ I E Z: 

proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : 

Amenajarea unui teren de sport cu gazon sintetic  în localitatea Vezendiu, comuna Tiream, județul Satu 

Mare .  

Tiream, la 4 martie 2021 

 

                                                                  P R I M A R , 

                                                                dl.Tar Nicolae  
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R O M Â N I A  



JUDEŢUL SATU MARE  

PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 

Compartiment : contabilitate, impozite şi taxe locale şi achiziţii publice   

Nr.879 din 23.03.2021. 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : Amenajarea unui teren 

de sport cu gazon sintetic  în localitatea Vezendiu, comuna Tiream, județul Satu Mare  .  

 

Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei  

Tiream, prin contabil  Gnandt Henrietta, în temeiul prevederilor art.136, alin. (8), lit.b) și alin.(10)   din 

O.U.G. nr.57/2019 Codul administrative, modificată, formulez prezentul raport de specialitate la proiectul 

de hotărâre  nr.811/17.03.2 021 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii : Amenajarea unui teren de sport cu gazon sintetic  în localitatea Vezendiu, comuna Tiream, 

județul Satu Mare  , 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.;   

 - art.5,alin.(4)  și Anexa 11 din Hotărâre Guvernului nr.907/ 2016 privind etapele  de elaborare  şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii  finanţate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare; 

 -Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                                

 În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2) ,lit.b, alin.(4) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 Codul 

administrative, modificată, cu privire la atribuţia consiliului local de a aproba , la propunerea primarului :  

 d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de 

interes local, in conditiile legii 

Având in vedere faptul că finanţarea  obiectivului de investiţie, este prezăzută a se realiza  din 

fonduri  de la Bugetul local, secţiunea de dezvoltare ,suma necesară pentru realizarea obiectivului de 

investiţie este prevăzută în proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local  pe anul 2021  și  trebuie  

aprobată de Consiliul local al comunei Tiream, în cadrul aceleaşi şedinţe de lucru. 

În temeiul prevederilor art.. 129, alin.(2) ,lit.b, alin.(4) lit.d),art.139,alin.(3) lit.g)  și prevederile 

art.196,alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind  Codul administrative, modificată, în considerarea celor 

expuse mai sus considerăm necesară şi oportună  aprobarea  proiectului  de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : Amenajarea unui teren de sport cu gazon 

sintetic  în localitatea Vezendiu, comuna Tiream, județul Satu Mare   
          Tiream, la 23 martie 2021. 

C O N T A B I L , 

ec.Gnandt Henrietta 
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