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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea achiziționării echipamentului pentru terenul de joacă la Grădinița cu 

program normal  din localitatea Tiream 

  
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă ordinară din data de ………2020 
 Având în vedere  referatul de aprobare al primarului comunei Tiream, înregistrată sub 
nr.1027/ 01.04.2020,raportul de specialitate al compartimentul de resort,înregistrat sub nr.1113/ 
09.04.2020 şi avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Tiream; 
Văzând prevederile : 
   -  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi  completările  
ulterioare, 
 - Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,cu modificările şi completările  ulterioare; 
 - H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a  prevederilor  referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
 Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind norme de technică legislativă 
 pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi complectările ulterioare, 
 În conformitate cu prevederile  art.129 alin.(2) ,lit.b)  – d) , raportat la prevederile alin.(4) 
lit.a),alin.(7) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019   privind Codul administrativ, 
           În temeiul prevederilor .art. 139, alin. (3) ,lit. a), coroborate cu prevederile art. 196,alin.(1) 
lit.a)  din   din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019   privind Codul administrative,modificată; 
                                                                                    

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1.  Se aprobă achiziţionarea echipamentului pentru terenul de joacă la Grădinița cu 
program normal  din localitatea Tiream, judetul Satu Mare , cuprins în anexa la prezenta hotărâre. 
 Art.2. - Se aprobă alocarea sumei de 71.364,3 lei TVA inclus, din bugetul local al comunei 
Tiream din disponibilului Capitolului de cheltuieli 65 Învăţământ, pentru achiziţionarea  
echipamentului pentru terenul de joacă la  Grădinița cu program normal  din localitatea Tiream  
menţionat la articolul precedent, în condiţiile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice,  cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Art.3. - Cu ducerea la indeplinirea  a prezentei hotărârii se însărcinează primarul comunei 
Tiream  şi compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului .  

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, compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Tiream, se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul www.tiream.ro ,  Cetăţenii,  prin afişare la 
avizierul  Primăriei  

                                                         Tiream la  6 aprilie 2020 
 

                           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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    Anexă, la PROIECT 
 

 
                          
 

 
Echipament pentru terenul de joacă la  Grădinița cu program normal din 

localitatea Tiream, județul Satu Mare   
 

Nr. 
crt. 

Cod  Denumire  Cantitate  PU Valoare totală 
- lei - 

1 J1-08 Scaun leagăn 2 510 1020 

2 B6-11-04 Figurină pe arc elefant 1 3450 3450 

3 B2-02-06 Topogan cu leagăn și 
cățărător 

 
1 

 
24760 

24760 

   4 B5-09-2 Balansoar 4 persoane 1 5900 5900 

 
 

5 

 Plăci de cauciuc de 3 
cm grosime,EPDM, 
culoare verde, fixate 
prin lipire cu adeziv 
special 

 
 

120 

 
 

207 

 
 

24.840 

Total elemente de joacă  59.970 

   

 Total fără TVA 59.970 

 TVA 19% 11.394,3 

 Total general  71.364,3 

 
 
                                              Tiream la  6 aprilie 2020 
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