
R O M Â N I A  

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA  TIREAM 

    - P R I M A R - 

Nr.1023 din 06.04.2021 
                                      PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind participarea la „Programul privind cresterea eficientei energetice ;i gestionarea 

inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de învatamant” și aprobarea 

documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici referitor la proiectul: 

„ EFICIENTIZARE ENERGETICA LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIN LOCALITATEA 

TIREAM, COMUNA TIREAM, JUDETUL 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.977/30.03.2021, raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.1050/ 

08.04.2021, precum şi de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tiream ;   

În conformitate cu  prevederile :  

        -  Ghidului  de finanțare  a Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea 

inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant; 

          - H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico- 

economice  aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție; 

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

completările ulterioare; 

         - prevederile art. 129 alin. alin.(2) lit. .b), alin  (4) lit. d)  din O.U.G. Nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

            În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit.a și lit. g) și prevederile 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 Ș T E : 

 
           Art.1.-. Se aprobă participarea la „Programul privind cresterea eficientei energetice si 

gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant” 

 cu proiectul: „Eficientizare energetica la Școala Gimnazială din localitatea Tiream, comuna 

Tiream, judetul Satu Mare” 

         Art.2.-. Se aprobă proiectul cu denumirea „Eficientizare energetica la Școala Gimnazială  

din localitatea Tiream, comuna Tiream, judetul Satu Mare” în vederea depunerii spre finanțare în 

cadrul  Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei 

in cladirile publice cu destinatie de unitati deinvatamant. 

           Art.3.- Se aprobă acordul privind asigurarea si sustinerea contributiei financiare proprii 

aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului „Eficientizare energetica la Școala Gimnazială din 

localitatea Tiream, comuna Tiream, judetul Satu Mare” în cuantum de 122.018,74 lei (inclusiv 

TVA) . 

         Art.4.- Se aprobă acordul cu privire la contractarea finantarii si se desemneaza primarul 

comunei Tiream, dl. Tar Nicolae sa reprezinte solicitantul in relatia cu Autoritatea Administratia  

Fondului pentru Mediu. 

 

 



 

           Art.5.-. Se aproba acordul privind sustinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului 

„Eficientizare energetica la Școala Gimnazială din localitatea Tiream, comuna Tiream, judetul 

Satu Mare” in cuantum de 342.049,71 lei (inclusiv TVA). 

          Art.7.- Se aprobă valoarea totală a proiectului „Eficientizare energetica la Școala 

Gimnazială din localitatea Tiream, comuna Tiream, judetul Satu Mare” în cuantum de 

1.562.237,06 lei (inclusiv TVA), din care: 

            a) Valoarea totala eligibila 1.220.187,35 lei (inclusiv TVA) 

            b) Valoare totala neeligibila ce va fi sustinuta financiar din surse proprii 342.049,71 

lei (inclusiv TVA) 

            c) Finantare nerambursabila din cheltuielile totale eligibile ale proiectului in procent de 

90% respectiv valoarea de 1.098.168,61 lei (inclusiv TVA) 

            d) Contributie proprie din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce  va fi 

sustinuta financiar din surse proprii in cuantum de 122.018,74 lei (inclusiv TVA) 

           Art.8.- Se aprobă documentatia tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici 

referitor la obiectivul de investitii „Eficientizare energetica la Școala Gimnazială din localitatea 

Tiream, comuna Tiream, judetul Satu Mare” inclusiv Anexa 1 privind descrierea sumara a 

investitiei propuse a fi realizata prin proiect si Anexa 2 – Deviz General ce fac parte integranta din 

prezenta hotarare după cum urmează: 

             a) Valoarea totală aferentă obiectivului de investiție cu detalierea pe structura devizului 

general, conform prevederilor legale este de 1.314.411,44 lei fără TVA, 1.562.237,06 lei, inclusiv 

TVA ,  din care construcţii - montaj C+M 915.094,36 lei fără TVA, 1.088.962,28 lei, inclusiv 

TVA. - Conform Anexa 2 Deviz general 

         b) Descrierea investitiei (Indicatori tehnici) – Conform Anexa 1 privind descrierea sumara a 

investitiei propuse 

          Art.9.- Se împuternicește Primarul Comunei Tiream, Dl. Tar Nicolae să semneze toate actele 

necesare în numele comunei Tiream. 

         Art.10.- Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei 

Tiream, județul satu Mare. 

         Art.11.- Prezenta hotărăre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe site-ul 

comunei Tiream, sectiune Monitorul Oficial Local . 

        Art. 12.- Prezenta hotărâre se comunică: : Primarului comunei Tiream, Instituției Prefectului 

Județul Satu Mare. 

                                                        Tiream, la  6 aprilie  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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ANEXA  NR. 1 LA PROIECT  

 

 

 

 

Descrierea sumara a obiectivului de investiţie: 

„Eficientizare energetica la Scoala Gimnaziala din localitatea Tiream, comuna Tiream, 

judetul Satu Mare" 

 

 

Ordonatorul principal de credite: Primăria comunei Tiream 

Amplasamentul obiectivului: localitatea Tiream, comuna Tiream, judetul Satu Mare 

 
 

Valoarea totală aferentă obiectivului de investiție cu detalierea pe structura devizului general, 

conform prevederilor legale este de 1.314.411,44 lei fără TVA, 1.562.237,06 lei, inclusiv TVA din 

care construcţii - montaj C+M 915.094,36 lei fără TVA, 1.088.962,28 lei, inclusiv TVA. 

 

Durata de realizare a investiţiei 24 luni. 

CARACTERISTICI 

CONSTRUCTII: 

Lucrari de reabilitare: 

Corp Scoală Gimnazială 

- Desfacere pardoseli, tamplarie interioara si exterioara (unde este cazul), demontare corpuri de 

iluminat; 

- Izolarea termica a cladirii la nivel de pereti exteriori, pardoseli si planseu pod; 

- Aplicarea tencuiala decorativa peste termosistem; 

- Inlocuire pardoseli; 

- Turnare sapa autonivelanta; 

- Inlocuire tamplarie (unde este cazul); 

- Inlocuire corpuri de iluminat cu unele de tip LED; 

 

Centrala termica 

- Inlocuire centrala termica existenta cu un cazan nou, mai performant si mai eficient, calculat la 

capacitatea necesarului actual de caldura. 

- Instalarea unor echipamente conexe centralei termice propuse, pentru mai buna functionare a 

acesteia. 

- Centrala propusa va fi mai eficienta si mai economa, atat din punct de vedere financiar cat si 

din punct de vedere al emisiilor de carbon. 
  

                                                          Tiream, la  6 aprilie  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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