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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                               
privind aprobarea  Devizului General şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : 

Reparaţie  străzi în comuna Tiream etapa V – străzi în 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.322/.06.02.2020, raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 
………./………..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; 

 

                               H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 ART.1.- (1) Se aprobă Devizul  General privind  cheltuielile necesare realizării obiectivului 
de investiţie“Reparaţie  străzi în comuna Tiream etapa V – străzi în Tiream “, întocmit de  SC 
Pro Vem - Plus SRL Satu Mare ,conform Anexei,  care face parte integrală din prezenta hotărâre .                                                                                 
 (2) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul  de investiţii: “Reparaţie  
străzi în comuna Tiream etapa V – străzi în Tiream “,la valoarea totală a investiţiei (cu TVA 
19%)  de 441,930,30 lei , din care C+M este de  395,431,05 lei ,conform  Devizului general cuprins 
în Anexa,care face parte integrantă din prezenta hotărâre .  
 ART.2. - Lucrarea de  Reparaţie străzi în comuna Tiream etapa V - străzi în 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 pe  sit-
ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei  
 

 Tiream, la 10 februarie 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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