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H O T Ă R Â R E A Nr.38/2017                                                                                                               
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : 

 

Obiectivul : REPARAŢII CAPITALE  LA ŞCOALA PRIMARĂ DIN  LOCALITATEA TIREAM 
 

  
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 07.09.2017           
 Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre, raportul compartimentului de resort, precum si rapoartele comisiilor de specialitate    
nr.1,nr.2 şi nr.3 a Consiliului local al comunei Tiream,  
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.a) şi 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 Â  Ş T E  : 

 ART.1. -  Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivul  de investiţie :                        
“Reparaţii capitale la Şcoala primară din  localitatea Tiream “, conform Anexei nr. 1, care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART.2. – Lucrările  de  Reparaţii capitale la Şcoala primară din localitatea Tiream,  
situată în  Tiream, nr.507,judeţul Satu Mare, se vor 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  site-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei  
 

   Tiream, la 7 septembrie 2017 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
           Consilier local : Straţi Vasile                            Secretar:jr. Maria Grigoraş 
 

         
Prezenta hotărâre ba fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2) lit.a) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Total consilieri în funcţie  11 
Nr.total al consilierilor prezenţi 9 
Nr.total al consilierilor absenţi  2 
Voturi pentru                            8 
Voturi împotrivă                       1 
Abţineri                                    0 
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                    ANEXA 1, la HCL.Nr. 38/2017                                                                           

 

 

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII :  
 

Obiectul :  REPARAŢII CAPITALE  LA ŞCOALA PRIMARĂ DIN  LOCALITATEA TIREAM 
   
 

PRINCIPALII INDICATORII TEHNICO- ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 
                                    
1. Valoarea  totală a investiţiei :  inclusiv TVA 19%:                 472255,69 lei  
                                                                                                   
 
2.Finanţarea  obiectivului de investiţie: 
2.1 Bugetul local  : inclusiv TVA  19%                                  472255,69 lei                                                                                    
 
 
 

 Valorile sunt confidenţiale, includ TVA  , şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare 

 

   Tiream, la 7 septembrie 2017 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
           Consilier local : Straţi Vasile                            Secretar:jr. Maria Grigoraş 
 
 
 
 
 

         
 Prezenta hotărâre ba fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2) lit.a) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 
Total consilieri în funcţie          11 
Nr.total al consilierilor prezenţi  9 
Nr.total al consilierilor absenţi   2 
Voturi pentru                             8 
Voturi împotrivă                        1 
Abţineri                                     0 
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