
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.25/2019 
privind aprobarea  Devizului General şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : 

Reparaţie  străzi în comuna Tiream etapa IV – străzi în satul Vezendiu “   

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară azi data de 26 iunie 2019; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre nr.1436/23.05.2019, iniţiat în baza expunerii de motive a 
primarului comunei Tiream nr.1434/23.05.2019,însoţit de raportul de specialitate al compartimentului 
de resort nr. 1433/22.05.2019, precum şi de rapoartele de avizare a comisiilor    de specialitate din 
cadrul Consiliului local Tiream, nr.1,nr.2 şi nr.3, înregistrate sub nr.1741, 1751  şi nr. 1763 din 
26.06.2019;  
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. 36 alin.(4) lit. d) , ale art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 115 
alin. (1) lit. b) 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.- (1) Se aprobă Devizul  General privind  cheltuielile necesare realizării obiectivului de 
investiţie“Reparaţie  străzi în comuna Tiream etapa IV – străzi în satul Vezendiu “, 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 IV – străzi în satul Vezendiu “,la valoarea totală a investiţiei  (cu TVA 19%)  
de 239.101,94 lei , din care C+M este de 207.490,78 lei ,conform  Devizului General cuprins în 
Anexa,care face parte integrantă din prezenta hotărâre .  
 ART.2. - Lucrarea de  Reparaţie străzi în comuna Tiream etapa IV - străzi în satul 
Vezendiu, 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, 
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 26 iunie 2019 
 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
                   Consilier local : Budai Csaba                              Secretar:jr. Maria Grigoraş 
 
 
 

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

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                                                                              Voturi pentru : 11                         
Nr. total 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 

http://www.tiream.ro/


R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
    - P R I M A R - 
Nr.1436 din 23.05.2019 
 

 
 

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

Reparaţie  străzi în comuna Tiream etapa IV – străzi în  satul Vezendiu “.   

 
Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de …..iunie 2019; 
Având în vedere  raportul compartimentului de resort nr.1433/22.05.2019, expunerea de motive 

a primarului comunei Tiream, în calitate de iniţiator,  nr.1434/23.05.2019,prin care se propune 
aprobarea Devizului General  şi a indicatorilor tehnico –economici  pentru obiectivul de investiţii 
“Reparaţie  străzi în comuna Tiream etapa IV – străzi în satul Vezendiu“.   
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. 36 alin.(4) lit. d) , ale art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 115 
alin. (1) lit. b) 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.- (1) Se aprobă Devizul  General privind  cheltuielile necesare realizării 
obiectivului de investiţie“Reparaţie  străzi în comuna Tiream etapa IV – străzi în satul 
Vezendiu “, 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 IV – străzi în satul Vezendiu “,la valoarea totală a investiţiei  
(cu TVA 19%)  de 239.101,94 lei , din care C+M este de 207.490,78 lei ,conform  Devizului 
General cuprins în Anexa,care face parte integrantă din prezenta hotărâre .  
 ART.2. - Lucrarea de  Reparaţie străzi în comuna Tiream etapa IV - străzi în satul 
Vezendiu, 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 23 mai 2019 
 

INIŢIATOR PROIECT                                                                                                                        
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.1434 din 23.05.2019 
 
 
 
 

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

Reparaţie  străzi în comuna Tiream etapa IV – străzi în satul Vezendiu “.   

 
 

În conformitate cu  prevederile art.63, alin.(1) lit.d) şi ale alin.(5) lit.d din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,”Primarul - ia măsuri 
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 unităţii administrativ-teritoriale „ 

Luând în considerare 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 ;    
 În conformitate cu  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, 
 Tinând cont de necesitatea efectuării lucrărilor de investiţie “Reparaţie străzi în comuna 
Tiream etapa IV - străzi în satul Vezendiu “, propun Consiliului local, aprobarea  Devizului General 
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : Reparaţie  străzi în comuna 
Tiream etapa IV – străzi în satul Vezendiu“  pentru  realizarea acestui obiectiv de investiţie. 

În temeiul prevederilor art.36, alin.(4), lit.d) şi ale art.45 alin.(2) lit.a) din Legea  
 administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
 cu privire la atribuţia consiliului local de a aproba , la propunerea primarului :  
  d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de 
investitii de interes local, in conditiile legii, coroborate cu prevederile art. 45 alin. (6) din din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare. 

      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 Devizului General şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii : Reparaţie  străzi în comuna Tiream etapa IV – străzi în satul Vezendiu “.   

 
Tiream, la 6 mai 2019 

 

                                                                  P R I M A R , 
                                                                dl.Tar Nicolae  
 
 
 
 
 
 
 
Red./Tehn.T.N. 
2.Exemplare originale. 

 
 



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 
Compartiment : contabilitate, impozite şi taxe locale şi achiziţii publice   
Nr.1433 din 22.05.2019 
 
 
 
 

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

Reparaţie  străzi în comuna Tiream etapa IV – străzi în satul Vezendiu   
 

 
Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei  

Tiream, prin contabil  Danciu Doina - Melania, în temeiul prevederilor art.44 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, formulez prezentul raport cu privire la 
necesitatea iniţieriii unui proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : Reparaţie  străzi în comuna Tiream etapa IV – 
străzi în satul Vezendiu, în conformitate cu prevederile : 
  -  art.41 şi art.44  alin.(1) din Legea nr.273/2006 a finanţelor 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, 

 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                                
 În temeiul  prevederilor art.36 alin. (4), lit.d) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la atribuţia consiliului local de a 
aproba , la propunerea primarului :  

 d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de 

investitii de interes local, în conditiile legii,  
Având in vedere faptul că finanţarea  obiectivului de investiţie, este prezăzută a se realiza  din 

fonduri  de la Bugetul local, din secţiunea de dezvoltare ,suma necesară  pentru realizarea obiectivului 
de investiţie  trebuie  aprobată de Consiliul local al comunei Tiream, în cadrul aceleaşi şedinţe de 
lucru. 

Potrivit prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b  ,alin.(4), lit.d), coroborate cu prevederile  
art.45 alin.(2) lit.e) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu  
modificările şi completările ulterioare, în considerarea celor expuse mai sus considerăm necesară şi 
oportună iniţiere unui proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii : Reparaţie  străzi în comuna Tiream etapa VI – străzi în 
satul Vezendiu. 
   
          Tiream, la  22 mai 2019 

C O N T A B I L , 
ec.Danciu Doina - Melania  

 
 
 

Red./Tehn.M.R. 
2.Exemplare originale 

 
 
 
 
 
 
 
 


