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Nr. 2997 din  21.10.2021 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                               

privind aprobarea accesării Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” și 

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  “Reabilitare și 

modernizare străzi în comuna Tiream, județul Satu Mare” 

 

 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 

2998/21.10.2021, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

2999/21.10.2021 și de avizele de aprobare ale  comisiilor de specialitate  nr. 1, nr. 2 

și nr. 3 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

Analizând indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

“Reabilitare și modernizare străzi în comuna Tiream, județul Satu Mare”, întocmit 

de PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL, Oradea, jud. 

Bihor. 

            În conformitate cu prevederile: 

- art. 41, art. 44 alin. (l) şi (4) şi art. 45 din Legea 273/2006, privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi complretările ulterioare; 

- HGR 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 

documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice; 

- Legeii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi competările ulterioare; 

- art. 129, alin. (4), lit. d), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările  și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit.b, alin (4) lit d, art. l39, alin. (l), alin 

(3), lit e, art. 196 alin. (l) lit .a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările  și completările ulterioare, 
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          Art. 1. Se aprobă accesarea Programului Național de Investiții „Anghel 

Saligny”. 

          Art. 2. Se aprobă cererea de finanțare conform Anexei nr. 1 la prezenta 

hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

“Reabilitare și modernizare străzi în comuna Tiream, județul Satu Mare”, întocmit 

de PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL, Oradea, jud. 

Bihor, conform devizului general prezentat în Anexa nr. 2 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.4. Cu ducere la îndeplinire se încredințează primarul comunei Tiream. 

Art.5. Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul și potrivit Legii 

contenciosului administrativ, Legea nr.554/ 2004, cu modificările si completările 

ulterioare. 

          Art. 6.  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 pe site-ul: www.tiream.ro  şi  

prin afişare la avizierul Primăriei. 

 

                                                        Tiream, la 21.10.2021 

 

 

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

                               PRIMAR,                                             Secretar generat UAT 

                           dl. Tar Nicolae                                           cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn.C.H.                                                                                                                                                                                                      
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Nr. 2998  din 21.10.2021 

 

 

REFERAT  DE APROBARE 

privind aprobarea accesării Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” și 

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  “Reabilitare și 

modernizare străzi în comuna Tiream, județul Satu Mare” 

 

 

Potrivit proiectului de ordonanță de urgență, prin programul de investiții 

Anghel Saligny ar urma să fie realizate investiții în: alimentări cu apă și stații de 

tratare a apei canalizare și stații de epurare a apei drumuri poduri, podețe, pasaje și 

punți pietonale sisteme de distribuție a gazelor naturale și racordarea la sistemul de 

transport. În total, vor fi alocate de la bugetul de stat fonduri în valoare de 50 de 

miliarde de lei pentru perioada 2021 – 2028. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației este cel care urmează să distribuie aceste fonduri către 

unitățile administrativ teritoriale: primării și consilii județene. „Sumele alocate de la 

bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, prin prezentul program, sunt surse de finanțare complementare 

pentru bugetele locale. 

În conformitate  cu  prevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, INIȚIEZ: Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  

“Reabilitare și modernizare străzi în comuna Tiream, județul Satu Mare”. 

 

Tiream, la 21.10.2021 

 

INIŢIATOR PROIECT   

 PRIMAR  

 TAR NICOLAE 

 

 
Red.T.N./Tehn.C.H. 
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Nr. 2999 din 21.10.2021. 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea accesării Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” și 

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  “Reabilitare și 

modernizare străzi în comuna Tiream, județul Satu Mare” 

 

Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului 

comunei Tiream, prin secretarul general cj. Candid Humă, în conformitate cu 

prevederilor art. 136 alin. (10) din Ordonanţa de  urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, modificată, formulez prezentul raport cu privire la  proiectul de 

hotărâre înregistrat sub nr. 2997/21.10.2021 cu privire la aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  “Reabilitare și modernizare străzi 

în comuna Tiream, județul Satu Mare”, iniţiat de dl. primar Tar Nicolae.   

 

Având în vedere documentaţia întocmită de PROIECT CONSTRUCT 

REGIUNEA TRANSILVANIA SRL, Oradea, jud. Bihor, privind indicatoriii 

tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie din cadrul Proiectului 

“Reabilitare și modernizare străzi în comuna Tiream, județul Satu Mare”care 

prevede urmatoarele: 

Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni): 48 luni 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 38.162.680.,58 lei 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 37.504.596,01 lei 

Valoarea finanțată  de la bugetul local:  658.084,58 lei 

      În conformitate cu prevederile: 

- art. 41, art. 44 alin. (l) şi (4) şi art. 45 din Legea 273/2006, privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi complretările ulterioare; 

- HGR 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 

documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice; 

- Legeii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi competările ulterioare; 
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- art. 129, alin. (4), lit. d), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările  și completările ulterioare; 

În acest sens, cu respectarea prevederilor legii, propunem spre dezbatere 

Consiliului local, Proiectul de hotărâre privind aprobarea accesării Programului 

Național de Investiții „Anghel Saligny” și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții  “Reabilitare și modernizare străzi în comuna Tiream, județul 

Satu Mare” 

 

      Tiream, la 21.10.2021 

 

 

Compartiment contabilitate, 

ec. Gnandt Henrietta 
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