
 R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
    - P R I M A R - 
Nr. 1079  din 06.04.2020. 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                               
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : 

 
Obiectivul : REPARAŢII CAPITALE  LA  SALA DE NUNȚI   DIN LOCALITATEA TIREAM 

  

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de ….........2020; 
Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream ,  în calitate de 

iniţiator, înregistrat sub  nr.1061/03.04.2020, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
nr.1104/09.04.2020, precum şi de rapoartele de avizare a 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 ;  
 - Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele  de elaborare  şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, 

  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 administrative, modificată; 
 Consiliul local al comunei Tiream adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E : 

 ART.1. -  Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul  de investiţie  
“Reparaţii capitale la Sala de nunți din localitatea Tiream “,conform Anexei nr. 1, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  ART.2. - Lucrarea de  Reparaţii capitale la Sala de nunți  din localitatea Tiream “,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 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  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 
 
 
 
Red./Tehn.G.M.                                                                                                                                                                                                      
2.Ex.  

 



 
 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
    - P R I M A R - 
Nr.1079 din 06.04.2020                                      ANEXA 1, la PROIECT                                                                          

 

 

 

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII :  
 

Obiectul :  
Obiectivul : REPARAŢII CAPITALE  LA  SALA DE NUNȚI   DIN LOCALITATEA TIREAM 

  

 
  

Nr.cap./subcap.       
deviz pe obiect 

CHELTUIELI PE CATEGORIA DE LUCRĂRII VALOARE 
(fără TVA) 

 - lei - 

1 Lucrări la acoperiș 110.060,5 

2 Lucrări exterioare 116.928,55 

3 Lucrări interioare 67.445,25 

4 Lucrări  de terasamente 39.995,14 

  TOTAL I 334.429,44 

1.1. Instalații electrice 100.876,84 

1.2 Instalații de climatizare 25.997,94 

 TOTAL  II 126.874,78 

 TOTAL GENERAL  461.304,22 

 Taxa pe valoarea adăugată TVA 87.647,8 

 TOTAL CU TVA 548.952,02 

 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red./Tehn.G.M.                                                                                                                                                                                                      
2.Ex.  

 



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 

 - P R I M A R – 
Nr.1061 din 03.04.2020 

 
 
 

REFERAT  DE APROBARE 
 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : Reparaţii 

capitale la Sala de nunți din localitatea Tiream”   
 
 

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, modificată:”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  Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele  de elaborare  şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, 

Tinând cont de necesitatea efectuării lucrărilor de investiţie “ Reparaţii capitale la Sala 
de nunți  din localitatea Tiream”, propun Consiliului local, aprobarea   indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii : Reparaţii capitale la Sala de nunți  din localitatea 
Tiream,  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 : Reparaţii capitale la Sala de nunți  din localitatea Tiream.  
 

Tiream, la 3 aprilie 2020 
 

                                                                  P R I M A R , 
                                                                dl.Tar Nicolae  
 
 
 
 
 
Red./Tehn.T.N. 
2.Exemplare originale. 

 
 



 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 
Compartiment : contabilitate, impozite şi taxe locale şi achiziţii publice   
Nr.1104 din 09.04.2020. 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : Reparaţii 

capitale la Sala de nunți  din localitatea Tiream.  
 

 
Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei  

Tiream, prin contabil  Danciu Doina - Melania, 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 înregistrat sub  nr. 1079/06.04.2020 privind aprobarea  
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : Reparaţii capitale la Sala de 
nunți  din localitatea Tiream, 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.;   
 - Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele  de elaborare  şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, 

 -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 ân proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local  
pe anul 2020  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 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 : 
Reparaţii capitale la Sala de nunți din localitatea Tiream. 

   
          Tiream, la 9 aprilie 2020. 

C O N T A B I L , 
ec.Danciu Doina - Melania  

 
 
 

Red./Tehn.D. D-M. 
2.Exemplare originale 


