
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. 4/2016 
privind aprobarea Bugetului actualizat ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţii si 
a valorii taxei pe valoarea adăugata in cadrul proiectului: „Modernizare drum comunal 

DC51 Tiream Ghenci DJ 108M – Limita Comunei Tiream km 0+000 - km 3+000” 

 
  Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016;  

Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat,expunerea de motive a primarului 
comunei Tiream nr.70 din 13.01.2016 privind necesitatea adoptării prezentei hotărâri, raportul 
de specialitate al compartimentului de resort , precum şi rapoartele de aviz favorabil  ale 
comisiilor de specialitate nr. 1, nr.2 şi nr. 3 ale Consiliului local Tiream, 

Văzând Bugetul actualizat ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţii prevăzute in 
cadrul proiectului: „Modernizare drum comunal DC51 Tiream Ghenci DJ 108M – Limita 

Comunei Tiream km 0+000 - km 3+000”; 
  Având in vedere prevederile art. 13 alin. (2) din Ordinul Ministrul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările si completările ulterioare;  

Ţinând cont de prevederile art. 5 lit “d” din Anexa 4 – METODOLOGIE privind 
elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii  - lit (A) – 
Prevederi generale din HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii cu 
modificările si completările ulterioare; 

- In conformitate cu prevederile  art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările si completările ulterioare si ale  prevederilor art. 36, alin. (2), litera “c” si 
“f” si alin. (6), litera „a”, pct. 4, ale art.63 alin.(1) lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală republicată cu modificările si completările ulterioare; 

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea administraţiei  publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E : 
 
 Art.1. - Se aprobă valoarea bugetul actualizat în urma încheierii procedurilor de 
achiziţii publice si a cotei taxei pe valoarea adăugată la 20% începând cu 01.01.2016 pentru 
proiectul: „Modernizare drum comunal DC51 Tiream Ghenci DJ 108M - Limita Comunei 
Tiream km 0+000 - km 3+000”, proiect finanţat în conditiile Programului de dezvoltare locala 
- subprogramul “Modernizarea satului românesc”, instituit prin OUG nr. 28/2013 si coordonat 
de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, în cuantum de 
1.602.689,90 lei (inclusiv TVA), conform Anexei  la prezenta hotărâre si care cuprinde 
urmatoarele: 

a) – cheltuieli finantate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice, in suma de 1.536.075,23  lei (inclusiv TVA); 

b) – cheltuieli finanţate din bugetul local al Comunei Tiream, in suma de 66.614,67  lei 
(inclusiv TVA). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Tiream, domnul Schvegler Arpad.                                                                                                         
 Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică , prin grija secretarului , primarului comunei 
Tiream, Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, compartimentului de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  comunei Tiream, se publică  pe site-ul : www.tiream.ro  
şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei. 

 
Tiream, la 29 ianuarie  2016. 

 
 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
                   Consilier local : Man Niculae                            Secretar:jr. Maria Grigoraş 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red./Tehn. G.M. 
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R O M Â N I A                                                                                      
JUDEŢUL SATU MARE                                                             Anexă la HCL.nr.4/2016                                
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIREAM       
           

BUGET ACTUALIZAT AL PROIECTULUI:  „Modernizare drum comunal DC51 Tiream Ghenci DJ 108M – Limita Comunei 
Tiream km 0+000 - km 3+000” 

 Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Cheltuieli eligibile - finantate 
din bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Publice 

Cheltuieli neeligibile - 
finantate din bugetul 

local al Comunei 
TIREAM 

Valoare fara 
TVA 

TVA 
Valoare 
fara TVA 

TVA 

 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului - 
total, din care:  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la 
starea initiala 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 
total, din care:  

133.695,04 32.086,81 42.500,00 2.880,00 

3.1 Studii de teren 0,00 0,00 12.000,00 2.880,00 

3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 2.500,00 0,00 

3.3 Proiectare si inginerie 133.695,04 32.086,81 0,00 0,00 

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie   0,00 10.000,00 0,00 

3.5 Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6 Asistenta tehnica 0,00 0,00 18.000,00 0,00 

 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:  1.062.589,07 212.517,81 0,00 0,00 

4.1 Constructii si instalatii  1.062.589,07 212.517,81 0,00 0,00 

4.2 Montaj utilaj tehnologic   0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 
(procurare)  

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte 
achizitii specifice   

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotari   0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:  79.322,08 15.864,42 17.056,47 2.041,00 

5.1 Organizare de santier   4.940,84 988,17 10.205,00 2.041,00 

 5.1.1 lucrari de constructii şi instalaţii aferente organizării de şantier 4.940,84 988,17 0,00 0,00 

     5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului  0,00 0,00 10.205,00 2.041,00 

5.2 Comisioane, taxe 0,00 0,00 6.851,47 0,00 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute  74.381,24 14.876,25 0,00 0,00 

 Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:  
0,00 0,00 1.781,00 356,20 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare  0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 1.781,00 356,20 

 TOTAL     1.275.606,19 260.469,04 61.337,47 5.277,20 

 TVA 24%  32.086,81 2.880,00 

 TVA 20%  228.382,23 2.397,20 

 TOTAL  GENERAL  INCLUSIV TVA  1.536.075,23 66.614,67 

 TOTAL  GENERAL eligibil si neeligibil, inclusiv TVA  1.602.689,90 

 

Tiream, la 29 ianuarie  2016                                                                                         
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 

                   Consilier local : Man Niculae                            Secretar:jr. Maria Grigoraş 

 
 
 



 
R O M Â N I A                                                                                      
JUDEŢUL SATU MARE                                                    
COMUNA TIREAM 
- P R I M A R –  
Nr. 70 din 14.01.2015 
                                                                                            

 

 PROIECT  DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Bugetului actualizat ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţii si 
a valorii taxei pe valoarea adăugata in cadrul proiectului: „Modernizare drum comunal 

DC51 Tiream Ghenci DJ 108M – Limita Comunei Tiream km 0+000 - km 3+000” 

 
 
  Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de ….….2016;  
  Luând act de expunerea de motive a primarului comunei Tiream nr.70 din 13.01.2016 
privind necesitatea adoptării prezentei hotărâri ;  

Văzând Bugetul actualizat ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţi prevăzute in 
cadrul proiectului: „Modernizare drum comunal DC51 Tiream Ghenci DJ 108M – Limita 

Comunei Tiream km 0+000 - km 3+000”; 
  Având in vedere prevederile art. 13 alin. (2) din Ordinul Ministrul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările si completările ulterioare;  

Ţinând cont de prevederile art. 5 lit “d” din Anexa 4 – METODOLOGIE privind 
elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii  - lit (A) – 
Prevederi generale din HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii cu 
modificările si completările ulterioare; 

- In conformitate cu prevederile  art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările si completările ulterioare si ale  prevederilor art. 36, alin. (2), litera “c” si 
“f” si alin. (6), litera „a”, pct. 4, ale art.63 alin.(1) lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală republicată cu modificările si completările ulterioare; 

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea administraţiei  publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E : 

 
 Art.1. - Se aprobă valoarea bugetul actualizat în urma încheierii procedurilor de 
achiziţii publice si a cotei taxei pe valoarea adăugată la 20% începând cu 01.01.2016 pentru 
proiectul: „Modernizare drum comunal DC51 Tiream Ghenci DJ 108M - Limita Comunei 
Tiream km 0+000 - km 3+000”, proiect finanţat în conditiile Programului de dezvoltare locala 
- subprogramul “Modernizarea satului românesc”, instituit prin OUG nr. 28/2013 si coordonat 
de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, în cuantum de 
1.602.689,90 lei (inclusiv TVA), conform Anexei  la prezenta hotărâre si care cuprinde 
urmatoarele: 

a) – cheltuieli finantate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice, in suma de 1.536.075,23  lei (inclusiv TVA); 

b) – cheltuieli finanţate din bugetul local al Comunei Tiream, in suma de 66.614,67  lei 
(inclusiv TVA). 

 
 
 
 
 
 



 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 

Tiream, domnul Schvegler Arpad.                                                                                                         
 Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, 
Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, Compartimentul de specialitate  din 
cadrul primăriei ,se publică  pe  sit-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul 
Primăriei 

Tiream, la 14 ianuarie  2016. 
 

I N I Ţ I A T O R, 
PRIMAR, 

dl.Schvegler Arpad 
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R O M Â N I A                                                                                      
JUDEŢUL SATU MARE                                                        Anexă,la proiectul de hotărâre                               
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIREAM       
           

BUGET ACTUALIZAT AL PROIECTULUI:  „Modernizare drum comunal DC51 Tiream Ghenci DJ 108M – Limita Comunei 
Tiream km 0+000 - km 3+000” 

 Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Cheltuieli eligibile - finantate 
din bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 

Publice 

Cheltuieli neeligibile - 
finantate din bugetul 

local al Comunei 
TIREAM 

Valoare fara 
TVA 

TVA 
Valoare 
fara TVA 

TVA 

 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului - 
total, din care:  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la 
starea initiala 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 
total, din care:  

133.695,04 32.086,81 42.500,00 2.880,00 

3.1 Studii de teren 0,00 0,00 12.000,00 2.880,00 

3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 2.500,00 0,00 

3.3 Proiectare si inginerie 133.695,04 32.086,81 0,00 0,00 

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie   0,00 10.000,00 0,00 

3.5 Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6 Asistenta tehnica 0,00 0,00 18.000,00 0,00 

 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:  1.062.589,07 212.517,81 0,00 0,00 

4.1 Constructii si instalatii  1.062.589,07 212.517,81 0,00 0,00 

4.2 Montaj utilaj tehnologic   0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 
(procurare)  

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte 
achizitii specifice   

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotari   0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:  79.322,08 15.864,42 17.056,47 2.041,00 

5.1 Organizare de santier   4.940,84 988,17 10.205,00 2.041,00 

 5.1.1 lucrari de constructii şi instalaţii aferente organizării de şantier 4.940,84 988,17 0,00 0,00 

     5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului  0,00 0,00 10.205,00 2.041,00 

5.2 Comisioane, taxe 0,00 0,00 6.851,47 0,00 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute  74.381,24 14.876,25 0,00 0,00 

 Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:  
0,00 0,00 1.781,00 356,20 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare  0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 1.781,00 356,20 

 TOTAL     1.275.606,19 260.469,04 61.337,47 5.277,20 

 TVA 24%  32.086,81 2.880,00 

 TVA 20%  228.382,23 2.397,20 

 TOTAL  GENERAL  INCLUSIV TVA  1.536.075,23 66.614,67 

 TOTAL  GENERAL eligibil si neeligibil, inclusiv TVA  1.602.689,90 

 

Tiream, la 14 ianuarie  2016. 
 

I N I Ţ I A T O R, 
PRIMAR, 

dl.Schvegler Arpad 
 



R O M Â N I A   

JUDEŢUL SATU  MARE  
COMUNA TIREAM  
 - P R I M A R - 
 Nr.70 din 13.01.2016 

 

 
E X P U N E R E  D E   M O T I V E  

privind aprobarea Bugetului actualizat ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţii si 
a valorii taxei pe valoarea adăugată în cadrul proiectului: „Modernizare drum comunal 

DC51 Tiream Ghenci DJ 108M – Limita Comunei Tiream km 0+000 - km 3+000” 
 

 Luând act de noile valori din  Bugetul actualizat al proiectului ca urmare a finalizării 
procedurilor de achiziţii prevăzute în cadrul proiectului: „Modernizare drum comunal DC51 
Tiream Ghenci DJ 108M – Limita Comunei Tiream km 0+000 - km 3+000”; 
 Având în vedere prevederile art. 13 alin. (2) din Ordinul Ministrul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările si completările ulterioare; 

 Ţinând cont de prevederile art. 5 lit “d” din Anexa 4 – METODOLOGIE privind 
elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii  - lit (A) – 
Prevederi generale din HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii cu 
modificările si completările ulterioare;  

- In conformitate cu prevederile  art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările si completările ulterioare si ale  prevederilor art. 36, alin. (2), litera “c” si 
“f” si alin. (6), litera „a”, pct. 4, ale art.63 alin.(1) lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală republicată cu modificările si completările ulterioare 

In calitate de Primar si responsabil legal de proiect al Comunei Tiream in contractul de 

finantare mentionat mai sus, prin prezenta expunere de motive  propun: 

1. Obiectul: 
 Obiectul acestei expuneri de motive îl reprezintă modificarea bugetului iniţial in urma 
derulării si finalizării procedurilor de achiziţii pentru eligibile prevăzute in cadrul proiectului 
Modernizare drum comunal DC51 Tiream Ghenci DJ 108M – Limita Comunei Tiream km 
0+000 - km 3+000”. 

2. Motive: 
Avand in vedere ca in urma finalizării procedurilor de achiziţii , in conformitate cu 

prevederile legislatiei in materia achizitiilor publice,   bugetul proiectului sufera modificari fata 
de cel aprobat initial, si tinand cont de obligatiile asumate de catre Comuna Tiream in cadrul 
acesttui program este necesar aprobarea unui buget actualizat, cu valorile contractate la 
fiecare capitol bugetar, astfel cum acesta este prezentat in continuare: 

 

Denumirea capitolelor de 
cheltuieli 

Buget  initial Buget actualizat 
Diferente - 
bugetul de 

stat 

Diferente - 
bugetul local 

  

Finantare din 
bugetul de stat 

 

Finantare 
bugetul 

local 
 

Finantare din 
bugetul de stat 

 

Finantare 
bugetul 

local 
 

 Capitolul 1 Cheltuieli 
pentru obţinerea si 
amenajarea terenului - 
total, din care:  2.000 0 0 0 -2.000,00 -2.000,00 

1.1 Cheltuieli pentru 
obtinerea terenului  

  
0 

  
0 0,00 0,00 

1.2 Cheltuieli pentru 
amenajarea terenului  0,00 1.000,00 0,00 0 0,00 -1.000,00 

1.3 Cheltuieli cu amenajari 
pentru protectia mediului si 
aducerea la starea initiala 0,00 1.000,00 0,00 0 0,00 -1.000,00 



Capitolul 2 Cheltuieli 
pentru asigurarea 
utilitatilor necesare 
obiectivului 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 

 Capitolul 3 Cheltuieli 
pentru proiectare si 
asistenta tehnica - total, 
din care:  

131.870,00 62.580 133.695,04 42.500 1.825,04 -20.080,00 

3.1 Studii de teren 0,00 12.000 0,00 12.000 0,00 0,00 

3.2 Obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii 0,00 2.500 0,00 2.500 0,00 0,00 

3.3 Proiectare si inginerie 131.870,00 0 133.695,04 0 1.825,04 0,00 

3.4 Organizarea procedurilor 
de achizitie 0,00 1.500 0,00 10.000 0,00 8.500,00 

3.5 Consultanta 0,00 18.650 0,00 0 0,00 -18.650,00 

3.6 Asistenta tehnica 0,00 27.930 0,00 18.000 0,00 -9.930,00 

 Capitolul 4 Cheltuieli 
pentru investitia de baza - 
total, din care:  

1.779.039,00 0 1.062.589,07 0 -716.449,93 0,00 

4.1 Constructii si instalatii  1.779.039,00 0 1.062.589,07 0 -716.449,93 0,00 

4.2 Montaj utilaj tehnologic   0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 

4.3 Utilaje, echipamente 
tehnologice si functionale cu 
montaj (procurare)  0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 

4.4 Utilaje si echipamente 
fara montaj, mijloace de 
transport, alte achizitii 
specifice   0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 

4.5 Dotari   
0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 

 Capitolul 5 Alte cheltuieli - 
total, din care:  

143.684,00 25.453 79.322,08 17.056 -64.361,92 -8.396,53 

5.1 Organizare de santier   5.400,00 10.205 4.940,84 10.205 -459,16 0,00 

     5.1.1 lucrari de constructii 
şi instalaţii aferente 
organizării de şantier 5.400,00 0 4.940,84 0 -459,16 0,00 

     5.1.2 cheltuieli conexe 
organizarii santierului  0,00 10.205 0,00 10.205 0,00 0,00 

5.2 Comisioane, taxe 0,00 15.248 0,00 6.851 0,00 -8.396,53 

5.3 Cheltuieli diverse si 
neprevazute  

138.284,00 0 74.381,24 0 -63.902,76 0,00 

 Capitolul 6 Cheltuieli 
pentru darea in exploatare - 
total, din care:  

0,00 1.781,00 0,00 1.781 0,00 1.781,00 

6.1 Pregatirea personalului 
de exploatare    0   0 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice si 
teste 0,00 1.781,00 0,00 1.781 0,00 1.781,00 

ACTUALIZARE 0,00       0,00 0,00 

 TOTAL fara TVA     2.054.593,00 91.814,00 1.275.606,19 61.337,47 -778.986,81 -30.476,53 

 
3. Actiuni necesare ce necesita aprobarea Consiliului Local Tiream: 

Avand in vedere implicatiile financiare, in cadrul proiectului, aduse de incheierea 
contractelor de servicii  si lucrari, atat pentru cheltuieli finatate din bugetul de stat cat si pentru 
cheltuieli finantate din bugetul local, prezentate la punctul anterioar din prezentul inscris,  
atrage modificarea bugetului initial al proiectului si in consecinta aprobarea de catre 
Beneficiarul Comuna Tiream, prin Consiliul Local Tiream, a bugetului rezultat in urma 



finalizarii procedurilor de achizitii publice prevazute in bugetul proiectului,  asa cum este 
acesta descris in continuare: 
CAPITOLUL I – Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului: 

Linia bugetara 

BUGET INITIAL BUGET ACTUALIZAT 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata 
din bugetul local 

 (– lei inclusiv 
TVA -) 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata 
din bugetul local 

 (– lei inclusiv TVA -
) 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 
Cheltuieli pentru 
obtinerea terenului 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 
Cheltuieli pentru 
amenajarea terenului 

1.240,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 

1.3 Cheltuieli cu 
amenajari pentru 
protectia mediului si 
aducerea la starea 
initiala 

1.240,00 0,00 0,00 0,00 

Total  0,00 0,00 0,00 0,00 

    
CAPITOLUL II – Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului. 

Linia bugetara 

BUGET INITIAL BUGET ACTUALIZAT 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata 
din bugetul local 

 (– lei inclusiv 
TVA -) 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata din 
bugetul local 

 (– lei inclusiv TVA -) 

2. 
Cheltuieli pentru 
asigurarea utilitatilor 
necesare obiectivului 

0 0 0 0 

Total  0 0 0 0 

                     
CAPITOLUL III – Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 

Linia bugetara 

BUGET INITIAL BUGET ACTUALIZAT 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata 
din bugetul local 

 (– lei inclusiv 
TVA -) 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata din 
bugetul local 

 (– lei inclusiv TVA -) 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Studii de teren 0,00 14.880,00 0,00 14.880,00 

3.2 
Obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii 

0,00 3.100,00 0,00 2.800,00 

3.3 Proiectare si inginerie 163.519,00 0,00 165.781,85 0,00 

3.4 
Organizarea procedurii 
de achizitie 

0,00 1.860,00 0,00 10.000,00 

3.5 Consultanta 0,00 23.126,00 0,00 0,00 

3.6 Asistenta tehnica 0,00 34.633,00 0,00 18.000,00 

Total  163.519,00 77.599,00 165.781,85 45.380,00 

                                
CAPITOLUL IV – Cheltuieli pentru investitia de baza: 

Linia bugetara 

BUGET INITIAL BUGET ACTUALIZAT 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata 
din bugetul local 

 (– lei inclusiv 
TVA -) 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata din 
bugetul local 

 (– lei inclusiv TVA -) 

Cheltuieli pentru investitia de baza - Constructii si lucrari de interventii 

4.1 Constructii si instalatii 2.206.008,00 0,00 1.275.106,88 0,00 

4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. Utilaje, echipamente 0,00 0,00 0,00 0,00 



tehnologice si 
functionale cu montaj 

4.4. 

Utilaje si echipamente 
fara montaj, mijloace de 
transport, alte achizitii 
specifice 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5. Dotari  0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total  2.206.008,00 0,00 1.275.106,88 0,00 

 
CAPITOLUL V – Alte cheltuieli: 

Linia bugetara 

BUGET INITIAL BUGET ACTUALIZAT 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata 
din bugetul local 

 (– lei inclusiv TVA 
-) 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata 
din bugetul local 

 (– lei inclusiv TVA 
-) 

Alte cheltuieli, 

5.1 Organizarea de santier 6.696,00 0,00 5.929,01 0,00 

    
5.1.
1. 

Lucrari de constructii si 
instalatii aferente 
organizarii de santier 

6.696,00 0,00 5.929,01 0,00 

    
5.1.
2. 

Cheltuieli conexe 
organizarii de santierului 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 Comisioane, taxe 0,00 17.668,00 0,00 6.851,47 

5.3 
Chetuieli diverse si 
neprevazute 

171.472,00 0,00 89.257,49 0,00 

Total  178.168,00 17.668,00 95.186,50 6.851,47 

 
CAPITOLUL VI – Cheltuieli pentru darea in exploatare: 

Linia bugetara 

BUGET INITIAL BUGET ACTUALIZAT 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata 
din bugetul local 

 (– lei inclusiv TVA 
-) 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata 
din bugetul local 

 (– lei inclusiv TVA 
-) 

Cheltuieli pentru darea in exploatare 

6.1. 
Pregătirea personalului de 
exploatare 

0,00 2.208,00 0,00 2.137,20 

6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total  0,00 2.208,00 0,00 2.137,20 

 
TOTAL BUGET 

Linia bugetara 

BUGET INITIAL BUGET ACTUALIZAT 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata 
din bugetul local 

 (– lei inclusiv TVA 
-) 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata 
din bugetul local 

 (– lei inclusiv TVA 
-) 

Total 

Total buget  proiect  2.547.695,32 113.850,38 1.536.075,23 66.614,67 

 

Modificari:  
Valoarea initiala (finantare din bugetul de stat):                                 2.547.695,32 lei 
Valoarea initiala (finantare din bugetul local):                                       113.850,38 lei 
Valoarea actualizata (finantare din bugetul de stat):                          1.536.075,23 lei 
Valoarea initiala (finantare din bugetul local):                           66.614,67 lei         
Diferenta (finantare din bugetul de stat):                                 - 1.011.620,09 lei 
Diferenta (finantare din bugetul local):                                              - 47.234,71 lei 
 
 



 
 

Suma totala actualizata în cadrul proiectului este de 1.602.689,90 lei (inclusiv 
TVA), din care: 

a) – cheltuieli finanţate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice, in suma de 1.536.075,23  lei (inclusiv TVA); 

b) – cheltuieli finanţate din bugetul local al Comunei TIREAM, in suma de 66.614,67  
lei (inclusiv TVA). 

  
 
 Pentru  considerentele mai sus mentionate, supun dezbaterii şi aprobarii 
Consiliului Local Tiream, Proiectul de hotarare, pe care îl anexez prezentei expuneri de 
motive, pentru aprobarea actualizarii valorii proiectului: „Modernizare drum comunal 
DC51 Tiream Ghenci DJ 108M – Limita Comunei Tiream km 0+000 - km 3+000”,  in 
conformitate cu solictarile mai sus prezentate , impreună cu anexele: Devizul general al 
proiectului actualizat in urma finalizarii procedurilor de atribuire prevazute in cadrul 
proiectului. 
 
                                                  Tiream, la 13 ianuarie 2016 
 
 

P R I M A R , 

Schvegler Arpad 

  
 
 
 
 
R O M Â N I A  
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 
JUDEŢUL SATU MARE 
Compartimentul contabilitate ,impozite şi taxe locale,achiziţii publice  
 
 
 

RAPORT  DE   SPECIALITATE  
privind aprobarea Bugetului actualizat ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţii si 
a valorii taxei pe valoarea adăugată în cadrul proiectului: „Modernizare drum comunal 

DC51 Tiream Ghenci DJ 108M – Limita Comunei Tiream km 0+000 - km 3+000” 
 
          Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei 
Tiream, prin consilier principal Danciu  Doina – Melania , în temeiul prevederilor art.44 alin. 
(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicate, formulez prezentul 
raport cu privire la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Bugetului actualizat ca urmare 
a finalizării procedurilor de achiziţii si a valorii taxei pe valoarea adăugată în cadrul proiectului: 
„Modernizare drum comunal DC51 Tiream Ghenci DJ 108M – Limita Comunei Tiream km 
0+000 - km 3+000”, iniţiat de dl.primar Schvegler Arpad, din punct de vedere a respectării 
 - prevederilor art. 13 alin. (2) din Ordinul Ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările si completările ulterioare; 

-  prevederile art. 5 lit “d” din Anexa 4 – METODOLOGIE privind elaborarea devizului 
general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii  - lit (A) – Prevederi generale din 
HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 
aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii cu modificările si completările 
ulterioare;  



- In conformitate cu prevederile  art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările si completările ulterioare si ale  prevederilor art. 36, alin. (2), litera “c” si 
“f” si alin. (6), litera „a”, pct. 4, ale art.63 alin.(1) lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală republicată cu modificările si completările ulterioare 
 Obiectul acestui raport de specialitate  îl reprezintă modificarea bugetului iniţial in urma 
derulării si finalizării procedurilor de achiziţii pentru cheltuielile eligibile prevăzute in cadrul 
proiectului Modernizare drum comunal DC51 Tiream Ghenci DJ 108M – Limita Comunei 
Tiream km 0+000 - km 3+000”. 

Avand in vedere ca in urma finalizării procedurilor de achiziţii , in conformitate cu 
prevederile legislatiei in materia achizitiilor publice,   bugetul proiectului sufera modificari fata 
de cel aprobat initial, si tinand cont de obligatiile asumate de catre Comuna Tiream in cadrul 
acesttui program este necesar aprobarea unui buget actualizat, cu valorile contractate la 
fiecare capitol bugetar, astfel cum acesta este prezentat in anexa la proiectul de hotărâre. 

Avand in vedere implicatiile financiare, in cadrul proiectului, aduse de incheierea 
contractelor de servicii  si lucrari, atat pentru cheltuieli finatate din bugetul de stat cat si pentru 
cheltuieli finantate din bugetul local,  atrage modificarea bugetului initial al proiectului si in 
consecinta aprobarea de catre Beneficiarul Comuna Tiream, prin Consiliul Local Tiream, a 
bugetului rezultat in urma finalizarii procedurilor de achizitii publice prevazute in bugetul 
proiectului,  asa cum este acesta descris in continuare: 
CAPITOLUL I – Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului: 

Linia bugetara 

BUGET INITIAL BUGET ACTUALIZAT 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata 
din bugetul local 

 (– lei inclusiv 
TVA -) 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata 
din bugetul local 

 (– lei inclusiv TVA -
) 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 
Cheltuieli pentru 
obtinerea terenului 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 
Cheltuieli pentru 
amenajarea terenului 

1.240,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 

1.3 Cheltuieli cu 
amenajari pentru 
protectia mediului si 
aducerea la starea 
initiala 

1.240,00 0,00 0,00 0,00 

Total  0,00 0,00 0,00 0,00 

    
CAPITOLUL II – Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului. 

Linia bugetara 

BUGET INITIAL BUGET ACTUALIZAT 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata 
din bugetul local 

 (– lei inclusiv 
TVA -) 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata din 
bugetul local 

 (– lei inclusiv TVA -) 

2. 
Cheltuieli pentru 
asigurarea utilitatilor 
necesare obiectivului 

0 0 0 0 

Total  0 0 0 0 

                     
CAPITOLUL III – Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 

Linia bugetara 

BUGET INITIAL BUGET ACTUALIZAT 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata 
din bugetul local 

 (– lei inclusiv 
TVA -) 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata din 
bugetul local 

 (– lei inclusiv TVA -) 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Studii de teren 0,00 14.880,00 0,00 14.880,00 

3.2 
Obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii 

0,00 3.100,00 0,00 2.800,00 



3.3 Proiectare si inginerie 163.519,00 0,00 165.781,85 0,00 

3.4 
Organizarea procedurii 
de achizitie 

0,00 1.860,00 0,00 10.000,00 

3.5 Consultanta 0,00 23.126,00 0,00 0,00 

3.6 Asistenta tehnica 0,00 34.633,00 0,00 18.000,00 

Total  163.519,00 77.599,00 165.781,85 45.380,00 

                                 
CAPITOLUL IV – Cheltuieli pentru investitia de baza: 

Linia bugetara 

BUGET INITIAL BUGET ACTUALIZAT 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata 
din bugetul local 

 (– lei inclusiv 
TVA -) 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata din 
bugetul local 

 (– lei inclusiv TVA -) 

Cheltuieli pentru investitia de baza - Constructii si lucrari de interventii 

4.1 Constructii si instalatii 2.206.008,00 0,00 1.275.106,88 0,00 

4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. 
Utilaje, echipamente 
tehnologice si 
functionale cu montaj 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4. 

Utilaje si echipamente 
fara montaj, mijloace de 
transport, alte achizitii 
specifice 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5. Dotari  0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total  2.206.008,00 0,00 1.275.106,88 0,00 

 
CAPITOLUL V – Alte cheltuieli: 

Linia bugetara 

BUGET INITIAL BUGET ACTUALIZAT 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata 
din bugetul local 

 (– lei inclusiv TVA 
-) 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata 
din bugetul local 

 (– lei inclusiv TVA 
-) 

Alte cheltuieli, 

5.1 Organizarea de santier 6.696,00 0,00 5.929,01 0,00 

    
5.1.
1. 

Lucrari de constructii si 
instalatii aferente 
organizarii de santier 

6.696,00 0,00 5.929,01 0,00 

    
5.1.
2. 

Cheltuieli conexe 
organizarii de santierului 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 Comisioane, taxe 0,00 17.668,00 0,00 6.851,47 

5.3 
Chetuieli diverse si 
neprevazute 

171.472,00 0,00 89.257,49 0,00 

Total  178.168,00 17.668,00 95.186,50 6.851,47 

 
CAPITOLUL VI – Cheltuieli pentru darea in exploatare: 

Linia bugetara 

BUGET INITIAL BUGET ACTUALIZAT 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata 
din bugetul local 

 (– lei inclusiv TVA 
-) 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata 
din bugetul local 

 (– lei inclusiv TVA 
-) 

Cheltuieli pentru darea in exploatare 

6.1. 
Pregătirea personalului de 
exploatare 

0,00 2.208,00 0,00 2.137,20 

6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total  0,00 2.208,00 0,00 2.137,20 

 



TOTAL BUGET 

Linia bugetara 

BUGET INITIAL BUGET ACTUALIZAT 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata 
din bugetul local 

 (– lei inclusiv TVA 
-) 

Valoare finantata 
din bugetul de stat 
 (– lei inclusiv TVA 

-) 

Valoare finantata 
din bugetul local 

 (– lei inclusiv TVA 
-) 

Total 

Total buget  proiect  2.547.695,32 113.850,38 1.536.075,23 66.614,67 

 

Modificari:  
Valoarea initiala (finantare din bugetul de stat):                                 2.547.695,32 lei 
Valoarea initiala (finantare din bugetul local):                                       113.850,38 lei 
Valoarea actualizata (finantare din bugetul de stat):                          1.536.075,23 lei 
Valoarea initiala (finantare din bugetul local):                           66.614,67 lei         
Diferenta (finantare din bugetul de stat):                                 - 1.011.620,09 lei 
Diferenta (finantare din bugetul local):                                              - 47.234,71 lei 
 

 
 
Suma totala actualizata în cadrul proiectului este de 1.602.689,90 lei (inclusiv 

TVA), din care: 
a) – cheltuieli finanţate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale 

si Administraţiei Publice, in suma de 1.536.075,23  lei (inclusiv TVA); 
b) – cheltuieli finanţate din bugetul local al Comunei TIREAM, in suma de 66.614,67  

lei (inclusiv TVA). 
  

                                                  Tiream, la 13 ianuarie 2016 
 
 

C O N S I L I E R , 
d-na  Danciu Doina -Melania 

  
 


