
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. 37/2019 
privind alocarea unor sume din bugetul local pentru achiziţionarea şi montarea unui cazan 

din oţel cu funcţionare pe combustibil solid cu gazeificare  

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.10.2019;  
           Având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.2850/19.09.2019, iniţiat în baza 
referatului de aprobare a primarului comunei Tiream, înregistrat sub nr. 2833/17.09.2019, însoţit 
de raportul de specialitate al compartimentului de resort , înregistrat sub nr.2967/20.09.2019 şi  
de avizele comisiilor de specialitate nr.1,.2 şi nr.3 din cadrul Consiliului local al comunei Tiream, 
înregistrate sub nr. 3239, nr.3244 şi sub nr.3249 din 30.10.2019; 
Văzând prevederile : 
   -  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 
 - Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,cu modificările şi completările  ulterioare; 
 - H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  prevederilor  
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice; 
 - Legii învăţământului nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
  Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind norme de tehnică legislativă 
 pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 În conformitate cu prevederile  art.129 alin.(2) ,lit.b)  – d) , raportat la prevederile alin.(4) 
lit.a),alin.(7) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019   privind Codul administrativ, 
           În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) ,lit. a), coroborate cu prevederile art. 196,alin.(1) 
lit.a)  din  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019   privind Codul administrativ, 
                                                                                    

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art.1.  Se aprobă  achiziţionarea şi montarea  unui cazan din oţel cu funcţionare pe 
combustibil solid cu gazeificare necesar pentru înlocuirea vechiului cazan cu funcţionare pe 
combustibil solid de la  instalaţia de încălzire centrală a unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială 
Tiream, judeţul Satu Mare.  
 Art.2. - Se aprobă alocarea sumei de 23.000 lei TVA inclus, din bugetul local al comunei 
Tiream din disponibilului Capitolului de cheltuieli 65 Învăţământ, pentru achiziţionarea  şi 
montarea cazanului menţionat la articolul precedent, în condiţiile Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se însărcinează primarul comunei 
Tiream  şi compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

 Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică: Primarului comunei Tiream, Instituţiei 
Prefectului Judeţului Satu Mare, compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Tiream, se publică pe site-ul www.tiream.ro ,  Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  
Primăriei  

Tiream, la 30 octombrie  2019  
 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              Contrasemnează, 
        Consilier local : Kontz Zoltan                             Secretar General:jr. Maria Grigoraş 
 
 

Red./Tehn.M.G. 
5.Exemplare originale 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) din  O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 
          Total consilieri în funcţie _________11                                    Voturi pentru __________11 

Nr. total al consilierilor prezenţi __ 11                                    Voturi împotrivă _______ nu sunt 
Nr. total al consilierilor absenţi __   0                                     Abţineri _____________  nu sunt 
Nr. total al consilierilor care au participat la dezbateri şi la vot  11 
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