
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI     
 T I R E A M 
 

 

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 39/2018 
privind punerea la dispoziţia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 a terenului/ 
terenurilor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia 

 
 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09. 2018, 
 Având în vedere  proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive nr. 1774/ 22. 08. 
2018 a primarului comunei Tiream,raportul de specialitate al  compartimentului de resort  nr. 
1765 /21.08.2018, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate  nr.1, nr.2 şi nr.3 din cadrul 
Consiliului local Tiream; 
 Luând în considerare  Hotărârea consiliului local al comunei Tiream  nr.37/2018 privind 
aprobarea  Studiului de fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 şi a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți comunei Tiream şi Hotararea  consiliului local al 
comunei Tiream nr.38/2018 cu  privire  la  aprobarea  cofinanțării Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în 
perioada 2014-2020  în procent de 2% din valoarea eligibilă a  investiției aferente comunei 
Tiream. 
       În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3),  coroborate cu cele ale art. 115, alin.(1) lit.b) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

              H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. -  Aprobarea si  punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 
2014-2020 terenurile pentru constructia obiectivelor de investiţii, in cadrul proiectului 
mentionat, terenuri identificate conform anexelor la prezenta, parte integrantă a acesteia. 
 Art. 2. - Obiectivele de investiţii aferente proiectului mentionat la art.1 se vor construi pe 
terenul/terenurile care se află în domeniul public al localitatii Tiream, terenuri care sunt puse 
exclusiv la dispozitia proiectului. 
 Art. 3. - Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului 
proiect  de  hotarare  după  aprobare  se împuterniceşte  Primarul comunei Tiream şi 
compartimentele de specialitate .   
 Art. 4. Prezenta hotărâre  se comunică : Primarului comunei Tiream, Institutiei 
Prefectului judetului Satu Mare ,Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în 
Sectorul de Apă şi Apă Uzată din judeţul Satu Mare, S.C APASERV Satu Mare S.A,  se 
publică pe sit-ul www.tiream.ro şi Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  Primariei  

 
Tiream, la 27 septembrie 2018 

 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       Contrasemnează, 
          Consilier local : Vinkler Valter                                Secretarul comunei Tiream 
                                                                                                     jr. Maria Grigoraş 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 respectiv ale art.98 din 
Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Nr.total al consilierilor în funcţie  11                                                      Voturi “pentru”       11 
Nr. total consilierilor prezenţi       11                                                     Voturi “împotrivă”  nu sunt 
Nr. total al consilierilor absenţi     nu sunt                                            Abţineri                 nu sunt 
Nr.total al consilierilor care au participat  la dezbateri şi la vot 11            

 

 

 

 

 

 

Anexe:  

Anexa 1. Plan General-Aductiune Carei-Tiream-Ghenci ( SM-CL5-SF-CTG-AC-PG-002) 

Anexa 2. Plan General-Retea canal UAT TIREAM (SM-CL5-SF-TRM-AC-PG-001) 

Anexa 3. Plan General- GA nou UAT TIREAM (SM-CL5-SF-TRG-AC-PG-001) 

Anexa 4. Inventar bunuri domeniu public 

Anexa 5. Plan vizat O.C.P.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red.Tehn.G.M. 

5.Exemplare originale 

 
 



 
 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
    - P R I M A R - 
Nr.1778  din 23.08.2018 
 

 

             PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 a 

terenului/terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia 
 
 

 Consiliul localal comunei  Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de ……09.2018, 
Având  în  vedere : 
  -expunere de  motive  a primarului   nr. 1774 din 22.08.2018,  raportul de speciualitate   
al compartimentului  de  resort nr. 1765 din 21.08.2018; 

 Luând în considerare  Hotărârea consiliului local al comunei Tiream  nr. ……/2018 
privind aprobarea  Studiului de fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 şi a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți comunei Tiream şi Hotararea  consiliului local al 
comunei Tiream nr.___/2018 cu  privire  la  aprobarea  cofinanțării Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în 
perioada 2014-2020  în procent de 2% din valoarea eligibilă a  investiției aferente comunei 
Tiream. 
       În temeiul prevederilor art. 45 alin. (6)  și art.63 alin1  lit. (d)  coroborate cu cele ale art. 
126 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

           PROPUNE  SPRE  APROBARE 
                  CONSILIULUI LOCAL  TIREAM 
 
 Art.1. -  Aprobarea si  punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 
2014-2020 terenurile pentru constructia obiectivelor de investiţii, in cadrul proiectului 
mentionat, terenuri identificate conform anexelor la prezenta, parte integrantă a acesteia. 
 Art. 2. - Obiectivele de investiţii aferente proiectului mentionat la art.1 se vor construi pe 
terenul/terenurile care se află în domeniul public al localitatii Tiream, terenuri care sunt puse 
exclusiv la dispozitia proiectului. 
 Art. 3. - Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului 
proiect  de  hotarare  după  aprobare  se împuterniceşte  Primarul comunei Tiream şi 
compartimentele de specialitate .   
 Art. 4. Prezentul proiect  de  hotărâre după  aprobare se aduce la cunoştinţă publică 
prin grija secretarului comunei şi se comunică : Primarului comunei Tiream, Institutiei 
Prefectului judetului Satu Mare ,Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în 
Sectorul de Apă şi Apă Uzată din judeţul Satu Mare, S.C APASERV Satu Mare S.A,  se 
publică pe sit-ul www.tiream.ro şi Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  Primariei  

 
Tream, la  23 august 2018 

 
Iniţiator proiect, 

PRIMAR, 
dl. Tar Nicolae  

 
 
 



 
 

 

 

Anexe:  

Anexa 6. Plan General-Aductiune Carei-Tiream-Ghenci ( SM-CL5-SF-CTG-AC-PG-002) 

Anexa 7. Plan General-Retea canal UAT TIREAM (SM-CL5-SF-TRM-AC-PG-001) 

Anexa 8. Plan General- GA nou UAT TIREAM (SM-CL5-SF-TRG-AC-PG-001) 

Anexa 9. Inventar bunuri domeniu public 

Anexa 10. Plan vizat O.C.P.I. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.Tehn.C.G. 
2. Ex.originale 



 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
 - P R I M A R -  
Nr.1774  din 22.08.2018 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE   
privind   punerea  la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 a 
terenului/ terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente 

acestuia 
 
 

            În conformitate cu prevederile art. 63 , alin.(1) lit.d) din Legea 215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,” Primarul  ia masuri 
pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor 
publice de interes local prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din 
patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale”; 
    Potrivit  art. 36  alin.(6) lit. a, ” Alin. (6) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), 
consiliul local:, lit a, punctul 14 „ Cconsiliul local asigura, potrivit competentelor sale si in 
conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind 
„serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, 
salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local” 
         În exercitarea acestor prevederi legale şi pentru asigurarea condiţiilor necesare 
împlementării „ Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 
judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, pentru investițile  
aferente comunei Tiream”, consider că este oportună şi necesară punerea la dispoziţia 

operatorului regional a terenurilor aferente necesare pentru  investiţiile  aferente comunei 
Tiream. 
În temeiul prevederilor art. 44 alin.(1) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele ale art. 45 alin.(6) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,                                                                        
                                                         I N I Ţ I E Z:      
proiectul de hotărâre privind punerea  la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în 
perioada 2014-2020 a terenului/ terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea 

noilor investitii aferente acestuia 
 
 
 
                                                                                      

                                               INIŢIATOR PROIECT: 
Primar , 

dl. Tar Nicolae 
 
 
 
 
 
 

RedT.N. 
Tehn.G.M                                                      
2.Ex. 

 



 R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
 -  SECRETAR -  
Nr.1765  din 21.08.2018 
 
 

 

 

RAPORT  DE SPECIALITATE  
privind   punerea  la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 a 
terenului/ terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente 

acestuia 
 
 

         Secretarul comunei Tiream, d-na Grigoraş Maria , în temeiul art. 44 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, formulez prezentul raport referitor la  
necesitatea emiterii unui proiect de hotărâre  privind  punerea  la dispozitia Proiectului regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, 
în perioada 2014-2020 a terenului/ terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor 
investitii aferente acestuia 
 Având în vedere : 
 -  proiectul de hotărâre Nr. 1745 din 14.08.2018 aprobat Studiului de fezabilitate al Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea 
Nord-Vest, în perioada 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți  comunei 
Tiream;  
        - proiectul de hotărâre Nr. 1757 din 20.08.2018 privind aprobarea  cofinanțării Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea 
Nord-Vest, în perioada 2014-2020  în procent de 2% din valoarea eligibilă a  investiției aferente 
comunei Tiream 
 În conformitate cu prevederile art.45 alin. (2)  ,lit.d)  coroborate cu cele ale art. 126 din 
Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
       Luând în considerare cele de mai sus, prevederile art.  44 alin. (1) și ale art.  45 din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
precum și faptul că, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, pentru aprobarea 
proiectului Cererea de finanțare trebuie să aibe anexate inclusiv documente privind  dovada  
puneri la dispoziţie a terenului /terenurilor  pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor 
investitii aferente acestuia,, respectiv HCL privind punerea  la dispozitia Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în 
perioada 2014-2020 a terenului/ terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor 
investitii aferente acestuia. 
           În temeiul prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, considerăm oportună şi 
legală  punerea  la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 a terenului/ 
terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia, pentru   
investițiile   aferente comunei Tiream. 
 
   Tiream, la  21.08.2018             
 

Secretarul comunei Tiream 
jr. Maria Grigoraş 

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

 
 


