
R O M Â N I A  

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA  TIREAM 

    - P R I M A R - 

Nr.1019 din 06.04.2021 

 

 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind participarea la „Programul National de Constructii de Interes Public sau Social”, 

Subprogramul „Unitati sanitare” si aprobarea indicatorilor tehnico-economici referitor la 

proiectul:„REABILITARE SI DOTARE DISPENSAR UMAN IN 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.976/30.03.2021, raportul de specialitate al compartimentului de resort nr…......./ 

………2021, precum şi de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tiream ;   

În conformitate cu  prevederile : 

        - Ghidului  de finanțare a Programului National de Constructii de Interes Public sau Social; 

        - 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.(2) lit. .b), alin.(4) lit.d),din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

                 Art.1.- Se aprobă participarea la „Programul National de Constructii de Interes 

Public sau Social”, Subprogramul „Unitati Sanitare” cu proiectul: „Reabilitare si dotare  

dispensar uman in comuna Tiream, judetul Satu Mare” 

        Art.2.-. Se aprobă proiectul cu denumirea „Reabilitare si dotare dispensar uman in 

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

Programului National de Constructii de Interes Public sau Social, Subprogramul „Unitati 

sanitare”. 

        Art.3.- Se aprobă acordul cu privire la contractarea finantarii si se desemneaza 

primarul comunei Tiream, dl. Tar Nicolae sa reprezinte solicitantul in relatia cu Compania 

Nationala de Investitii S.A. (CNI).  

 

 

 



Art.4. - Se aproba acordul privind sustinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului 

„Reabilitare si dotare dispensar uman in comuna Tiream, judetul Satu Mare” in cuantum 

de 177.018,05 lei (inclusiv TVA). 

Art.5.- Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare si dotare dispensar uman 

in comuna Tiream, judetul Satu Mare” conform Anexa 1 – Deviz General ce face parte 

integranta din prezenta hotarare, în cuantum de 5.930.723,78 lei (inclusiv TVA), din care: 

a) Valoarea totala eligibila a proiectului 5.753.705,73 lei (inclusiv TVA) 

b) Valoare totala neeligibila a proiectului ce va fi sustinuta financiar din surse proprii 

177.018,05 lei (inclusiv TVA)  

         Art.6.- Se împuternicește Primarul Comunei Tiream, Dl. Tar Nicolae să semneze toate 

actele necesare în numele comunei Tiream. 

        Art.7.- Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul 

comunei Tiream. 

        Art.8.- Prezenta hotărăre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe site-ul 

comunei Tiream. 

Art. 9.- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Red./Tehn.G.M.                                                                                                                                                                                                      

Nr.exemplare: 2/1pag.                                                                                                             


