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                            H O T Ă R Â R E A Nr. 38/2018 
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 

 
      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. 1756/20.08.2018 a 
primarului comunei Tiream,raportul de specialitate al  compartimentului de resort  nr. 
1746 /20.08.2018, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate  nr.1, nr.2 şi nr.3 din 
cadrul Consiliului local Tiream; 
            - 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, 
      Luând în considerare prevederile din:   

- O.U.G.  nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 
de programare 2014 – 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2016, 

- H.G. Nr. 399 /2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020, 
- Prevederile Capitolului 1.8.2 Ratele de cofinanțare a proiectelor din Ghidul Solicitantului 
– Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată –Condiții specifice de accesare 
a fondurilor, versiunea revizuită 2017, respectiv: 
➢ „85%  Fondul de Coeziune, 13% buget de stat şi 2% buget local” 

         În conformitate cu: 
- Prevederile art.  44 alin. (1) și ale art.  45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile  art. 44 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Ţinând cont de  prevederile art. 36 alin. (2) lit b.) și lit.  d)  din Legea 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 115 alin. (1)  lit. b)  coroborat cu art. 45, alin.(2) ,lit. d) 
din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 

                             H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. -   Se aprobă cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020   
în  cuantum de 46.141 euro, (fără TVA), reprezentând 2% din  totalul costurilor eligibile 
aferente investițiilor aprobate pentru comuna Tiream. 
 Art.2. -   Suma  aprobată la art. 1 va fi  prevăzută și suportată din bugetul local al 
comunei Tiream eșalonat, pe durata implementării investiției. 

 

 



 

 

 

Art.3. - Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se împuternicește Primarul comunei și serviciile de specialitate. 

       Art.4. - Prezenta hotărâre seomunică : Primarului comunei Tiream, Instituţiei  
prefectului judetului Satu Mare , Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru  
Servicii în Sectorul  de Apă și Apă Uzată din județul Satu Mare, APASERV SATU  
MARE SA, se publică pe site-ul www.tiream.ro ,  Cetăţenii,  prin afişare la avizierul   
Primăriei  

                                                                                                  

  
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 

 

Total consilieri în funcţie             11 
Nr. total consilierilor prezenţi      11 
Nr. total al consilierilor absenţi    0 
Nr.total al consilierilor care au participat  la dezbateri şi la vot 11            
Voturi „pentru”                            11 
Voturi „mpotrivă”                         nu sunt  
Abţineri                                       nu sunt 
 
 

 
 
 
 
 
Red.Tehn.G.M. 

5.Exemplare originale 

http://www.tiream.ro/


 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
    - P R I M A R - 
Nr.1757 din 20.08.2018 

 

 

     PROIECT DE HOTĂRÂRE                                                                                           
 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 
 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
……09.2018, 
Având în vedere :                                                                                                                                   
  - expunerea de motive nr. 1756/20.08. 2018 a domnului Tar Nicolae, primarul 
comunei Tiream, 
            - 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, 
      Luând în considerare prevederile din:   

- O.U.G.  nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 
de programare 2014 – 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2016, 

- H.G. Nr. 399 /2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020, 
- Prevederile Capitolului 1.8.2 Ratele de cofinanțare a proiectelor din Ghidul Solicitantului 
– Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată –Condiții specifice de accesare 
a fondurilor, versiunea revizuită 2017, respectiv: 

➢ „85%  Fondul de Coeziune, 13% buget de stat şi 2% buget local” 
         în conformitate cu: 

- Prevederile art.  44 alin. (1) și ale art.  45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile  art. 44 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Ţinând cont de  prevederile art. 36 alin. (2) lit b.) și lit.  d)  din Legea 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 115 alin. (1)  lit. b)  coroborat cu art. 45, alin.(2) ,lit. d) 
din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

                               H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. -   Se aprobă cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020   

în  cuantum de 46.141 euro, (fără TVA), reprezentând 2% din  totalul costurilor eligibile 

aferente investițiilor aprobate pentru comuna Tiream. 

 Art.2. -   Suma  aprobată la art. 1 va fi  prevăzută și suportată din bugetul local al 
comunei Tiream eșalonat, pe durata implementării investiției. 

 

 

 

 



 

 

 

Art.3. - Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se împuternicește Primarul comunei și serviciile de specialitate. 

Art.4. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului 

comunei și se transmite, prin intermediul secretarului  Consiliului Local, către Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din judeţul 

Satu Mare, S.C. APASERV Satu Mare S.A. si Institutiei Prefectului judetului Satu Mare. 

 
Tiream, la 20 august 2018 

 
 

PRIMAR, 
dl. Tar Nicolae 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red.Tehn.G.M. 
2Ex. 

 

 

                                                



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
 - P R I M A R -  
Nr.1756  din 20.08.2018 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE   
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 punctului 1.8.2 Ratele de cofinanțare a proiectelor 
noi finanțate prin O.S. 3.2 din Ghidul Solicitantului – Dezvoltarea infrastructurii integrate 
de apă și apă uzată – Condiții specifice de accesare a fondurilor, versiunea revizuită 
2017 sursele de finanțare se asigură după cum urmează: 
 

85% Fondul de Coeziune, 13% buget de stat şi 2% buget local 
 

  În acest sens,  Planul financiar al proiectului a fost elaborat după cum urmează: 
- Cheltuielile aferente implementării proiectului includ atât costuri eligibile cât și 
neeligibile-TVA 
- Pe baza ratei Necesarului de Finanțare (rata Funding Gap), cheltuielile eligibile sunt 
împârțite între cheltuieli eligibile finanțate din fonduri europene și naționale (Funding Gap) 
și cheltuieli eligibile ce nu se finanțează din fonduri nerambursabile (non-Funding Gap) 
- Cheltuielile eligibile finanțate din fonduri publice au fost împărțite astfel: 

➢ 85% din fonduri structurale 
➢ 13% din bugetul de stat 
➢ 2% din bugetul local 

- Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate 100% de către operator. 
 

 Valoarea totală a investiției în infrastructura de apă-canal a comunei Tiream este de 
2.307.072 euro, fără TVA, prețuri curente.  
         astfel că  rata de cofinanțare, în procent de  a  2% din valoarea eligibilă a  investiției 
aferente comunei Tiream este de 46.141 euro, fără TVA, prețuri curente.         
 Suma aferentă cofinanțării va fi prevăzută și suportată din bugetul local al  comunei 
Tiream, eșalonat, pe toată durata implementării proiectului. 
       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 cofinanțarea proiectului, respectiv HCL privind aprobarea 
cofinanțării proiectului (anexa 2 la Ghidul solicitantului OS 3.2) , 
 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 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 

 

                                               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.1746  din 20.08.2018 

 

 

RAPORT  DE SPECIALITATE  
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 
 
          Prin Hotărârea Consiliului Local Tiream nr.  … din 27.09.2018 a fost 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. 



            În conformitate cu prevederile punctului 1.8.2 Ratele de cofinanțare a proiectelor 
noi finanțate prin O.S. 3.2 din Ghidul Solicitantului – Dezvoltarea infrastructurii integrate 
de apă și apă uzată – Condiții specifice de accesare a fondurilor, versiunea revizuită 
2017 sursele de finanțare se asigură după cum urmează: 
 

85% Fondul de Coeziune, 13% buget de stat şi 2% buget local 
 

  În acest sens,  Planul financiar al proiectului a fost elaborat după urmează: 
- Cheltuielile aferente implementării proiectului includ atât costuri eligibile cât și 
neeligibile-TVA 
- Pe baza ratei Necesarului de Finanțare (rata Funding Gap), cheltuielile eligibile sunt 
împârțite între cheltuieli eligibile finanțate din fonduri europene și naționale (Funding Gap) 
și cheltuieli eligibile ce nu se finanțează din fonduri nerambursabile (non-Funding Gap) 
- Cheltuielile eligibile finanțate din fonduri publice au fost împărțite astfel: 

➢ 85% din fonduri structurale 
➢ 13% din bugetul de stat 
➢ 2% din bugetul local 

- Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate 100% de către operator. 
 

 Valoarea totală a investiției în infrastructura de apă-canal a comunei Tiream este de 
2.307.072 euro, fără TVA, prețuri curente.  
         astfel că  rata de cofinanțare, în procent de  a  2% din valoarea eligibilă a  investiției 
aferente comunei Tiream este de 46.141 euro, fără TVA, prețuri curente.         
 Suma aferentă cofinanțării va fi prevăzută și suportată din bugetul local al  comunei 
Tiream, eșalonat, pe toată durata implementării proiectului. 
       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 cofinanțarea proiectului, respectiv HCL privind aprobarea 
cofinanțării proiectului (anexa 2 la Ghidul solicitantului OS 3.2) , 
           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 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. 
 
   Tiream, la  20.08.2018                    Secretarul comunei Tiream 
                                                                   Jr. Maria Grigoraş 


