
 
 

                                 

                          

 

 

 

 H O T Ă R Â R E A 
Nr. 42 din  2 octombrie 2017 

privind instrumentarea proiectului „Dotarea serviciilor publice din comuna Tiream, județ 

” 

 Consiliul local al comunei Tiream întrunit în şedinţa ordinară la data de 02.10.2017,  
Având în vedere: 
- expunerea de motive al primarului Comunei Tiream, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub 
nr. 1990/2017, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului,; 
- proiectul de hotărâre înaintat Consiliului Local și înregistrat sub nr.1996/2017; 
- rapoartele de aviz favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local Tiream; 
- prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020; 
- Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din 
GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SUD-VEST SATU MARE;  
- Ghidul solicitantului pentru Măsura 5/6B „Dezvoltarea serviciilor destinate populației și 
îmbunătățirea condițiilor de trai 
- Hotărârea Consiliului local Tiream nr.16/2017 pentru aprobarea bugetului local al comunei 
pentru anul 2017, cu modificările și completările ulterioare; 
- Strategia de dezvoltare locală a comunei Tiream pentru anii 2015-2020, aprobata prin 
hotărârea Consiliului local nr. 36/2015; 
- Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al județului Satu Mare, 
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Satu Mare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 532/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 
967/2002 privind atestarea domeniului public al județului Satu Mare, precum și al municipiilor, 
orașelor și comunelor din județul Satu Mare; 
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat cu nr. 1995/2017, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea 
și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

Văzând prevederile art.20 alin.(1) lit. j) din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare, 
            Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările  și completările ulterioare; 
 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor 
publice de interes local, al căror documentaţie tehnico-financiară a fost aprobată,  
 În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin.(4) ,lit. e) – f) , coroborate cu prevederile art. 
45 alin.(1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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H O T Ă R Â R E A 
Nr.42 din 2 octombrie 2017 

privind instrumentarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor publice din comuna 
Tiream, judeţul Satu Mare ” 

 

ROMÂNIA 

Județul SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIREAM  
Codul de înregistrare fiscală : 3963641 

 

 

 

................. 

 



 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Dotarea serviciilor publice din comuna 
Tiream, județul Satu Mare”, denumit în continuare Proiectul. 
 Art. 2.- Necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiției “Dotarea 
serviciilor publice din comuna Tiream, județul Satu Mare” rezultă din nevoia îmbunătățirii 
serviciilor din comună.  
 Art. 3.-  Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - 
P.N.D.R., potrivit legii. 
 Art. 4.- Autorităţile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 
 Art. 5. - Realizarea proiectului va fi benefică tuturor locuitorilor comunei (nr. locuitori 
conform Recensământului 2011: 2226 locuitori) și va facilita accesul localnicilor la serviciile 
îmbunătățite ale comunei. 
 Art. 6.-  Caracteristicile tehnice ale investiției: în cadrul proiectului vor fi achiziționate 
următoarele echipamente: 
- Tractor – 1 bucată capacitate cilindrică min 4.400 mc 
- Mașină de tăiat tufișuri cu brațe, retropulsată – 1 bucată, cap de tăiere minim 1 metru. 
 Art. 7. - Valoarea totală a proiectului este 42.935,23 euro / 197.472,00 lei, din care 
eligibil este 40.000 lei/ 483.972 lei, calculat la un curs BCE din dat ade 29.09.2017 (1 euro = 
4,5993 lei). Cheltuielile neeligibile vor fi suportate din bugetul local al comunei.   
 Art. 8. -  Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla 
sa calitate și de ordonator principal de credite. Se desemnează Dl. Tar Nicolae, în calitate de 
primar al comunei Tiream pentru semnarea contractului de finanțare și pentru relația cu AFIR 
în derularea proiectului. 
 Art. 9.- Cu ducerea la  îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
Comunei Tiream. 

 Art. 10.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu 
Mare,  Consiliului judeţean Satu Mare - Direcţia juridică şi Relaţii cu consilierii, compartiment 
proprietate publică şi privată ,se publică pe site-ul :www.tiream.ro, cu  cetăţeni, prin afişare la 
avizierul  Primăriei  
 

Tiream, la 2. octombrie 2017 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      Contrasemnează: 
         Cons. local Straţi Vasile                                            Secretar - delegat, 

                                                                                  dl.Chioreanu Gheorghe 
 
 
 
Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) 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 
Voturi pentru 11 
Voturi împotrivă 0 
Abţineri 0 
 

Red.Teh./C.Gh. 

5 ex. 



 
 

                                 

                           

 

 

 

 

 

 

 Consiliul local al comunei Tiream întrunit în şedinţa ordinară la data de 02.10.2017,  
Având în vedere: 
- expunerea de motive al primarului Comunei Tiream, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub 
nr. 1990/2017, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului,; 
- proiectul de hotărâre înaintat Consiliului Local și înregistrat sub nr.1996/2017; 
- rapoartele de aviz favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local Tiream; 
- prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020; 
- Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din 
GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SUD-VEST SATU MARE;  
- Ghidul solicitantului pentru Măsura 5/6B „Dezvoltarea serviciilor destinate populației și 
îmbunătățirea condițiilor de trai 
- Hotărârea Consiliului local Tiream nr.16/2017 pentru aprobarea bugetului local al comunei 
pentru anul 2017, cu modificările și completările ulterioare; 
- Strategia de dezvoltare locală a comunei Tiream pentru anii 2015-2020, aprobata prin 
hotărârea Consiliului local nr. 36/2015; 
- Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al județului Satu Mare, 
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Satu Mare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 532/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 
967/2002 privind atestarea domeniului public al județului Satu Mare, precum și al municipiilor, 
orașelor și comunelor din județul Satu Mare; 
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat cu nr. 1995/2017, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea 
și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

Văzând prevederile art.20 alin.(1) lit. j) din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare, 
            Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările  și completările ulterioare; 
 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor 
publice de interes local, al căror documentaţie tehnico-financiară a fost aprobată,  
 În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin.(4) ,lit. e) – f) , coroborate cu prevederile art. 
45 alin.(1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

ROMÂNIA 

Județul SATU MARE 

COMUNA TIREAM 
PRIMAR  

Nr. 1996 din 29.09.2017 

 

 

 

................. 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind instrumentarea proiectului „Dotarea serviciilor publice din comuna 

Tiream, județul Satu Mare” 



 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Dotarea serviciilor publice din comuna 
Tiream, județul Satu Mare”, denumit în continuare Proiectul. 
 Art. 2.- Necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiției “Dotarea 
serviciilor publice din comuna Tiream, județul Satu Mare” rezultă din nevoia îmbunătățirii 
serviciilor din comună.  
 Art. 3.-  Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - 
P.N.D.R., potrivit legii. 
 Art. 4.- Autorităţile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 
 Art. 5. - Realizarea proiectului va fi benefică tuturor locuitorilor comunei (nr. locuitori 
conform Recensământului 2011: 2226 locuitori) și va facilita accesul localnicilor la serviciile 
îmbunătățite ale comunei. 
 Art. 6.-  Caracteristicile tehnice ale investiției: în cadrul proiectului vor fi achiziționate 
următoarele echipamente: 
- Tractor – 1 bucată capacitate cilindrică min 4.400 mc 
- Mașină de tăiat tufișuri cu brațe, retropulsată – 1 bucată, cap de tăiere minim 1 metru. 
 Art. 7. - Valoarea totală a proiectului este 42.935,23 euro / 197.472,00 lei, din care 
eligibil este 40.000 lei/ 483.972 lei, calculat la un curs BCE din dat ade 29.09.2017 (1 euro = 
4,5993 lei). Cheltuielile neeligibile vor fi suportate din bugetul local al comunei.   
 Art. 8. -  Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla 
sa calitate și de ordonator principal de credite. Se desemnează Dl. Tar Nicolae, în calitate de 
primar al comunei Tiream pentru semnarea contractului de finanțare și pentru relația cu AFIR 
în derularea proiectului. 
 Art. 9.- Cu ducerea la  îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
Comunei Tiream. 

 Art. 10.- 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, cu  cetăţeni, prin afişare la avizierul  Primăriei  
 

Tiream, la 29 septembrie 2017 
                                                     
                                                     INIŢIATOR PROIECT 
                                                               Primar, 
                                                        dl.Tar Nicolae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Red.Teh./C.Gh. 

2 ex. 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
- P R I M A R  - 
Nr. 1990 din 29.09.2017 

 

EXPUNERE   DE   MOTIVE  
la proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului „Dotarea serviciilor publice din 

comuna Tiream, judeţul Satu Mare”  
 

          În conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale "Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul ca,în limitele competenţelor 
lor,să coopereze  şi să se asocieze cu alte autorităţi ale administraţiei publice  din ţară sau din 
străinătate , în condiţiile legii." În virtutea acestei prevederii legale se încadrează  prevederile 
art.1 din proiectul de hotărâre iniţiat. 
          În conformitate cu prevederile art.28 alin.(2) lit.  r) şi x) din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale "  lit. r) "Consiliul local   acţionează pentru protecţia şi refacerea 
mediului  înconjurător ,în scopul creşterii calităţii vieţii;contribuie la protecţia,conservarea 
,restaurarea şi punerea în valoare  a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi 
rezervaţiilor naturale,în condiţiile legii.",iar litera x) prevede "Consiliul local hotărăşte ,în 
condiţiile legii,cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine ,cu 
organizaţii neguvernamentale şi cu alţii parteneri sociali ,în vederea finanţării şi realizării în 
comun a unor acţiuni ,lucrări,servicii sau proiecte de interes public local ." 

          Accesarea fondurilor măsurii 5/6B „Dezvoltarea serviciilor destinate populației și 
îmbunătățirea condițiilor de trai”în cadrul  Strategiei  de dezvoltare locală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din GRUPUL DE CŢIUNE LOCALĂ SUD – VEST 
SATU MARE  ” , pentru realizarea unui obiectiv de interes public, cu denumirea “ Dotare  
serviciilor publice din comuna Tiream, judeţul Satu Mare,” 

 Achiziționarea  următoarele echipamente , respectiv : 
- Tractor – 1 bucată capacitate cilindrică min 4.400 mc 
 - Mașină de tăiat tufișuri cu brațe, retropulsată – 1 bucată, cap de tăiere minim 1 metru  pentru 
asigurarea curăţeniei,  igienizaării şi  infrumuseţarea spatiului rural, prevazute in Legea 
nr.515/2002 pentru aprobarea OG nr.21/2002 privind gospodarirea localitatiilor urbane si 
rurale, OUG nr.195/2005, privind protectia mediului, aprobata de Legea nr.265/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea 
spatiilor verzi, modificata si completata, supun spre analiza si aprobare proiectul de hotărâre.. 

În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) 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, 

INIŢIEZ: 
proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului „Dotarea serviciilor 

publice din comuna Tiream, judeţul Satu Mare”  
 

Tiream, la  29 septembrie 2017 
                                                                 PRIMAR, 

dl. Tar Nicolae 
 

Red.T.N. 
The. C.GH. 
Eex.:  2. 

 

 
 



R O M Â N I A 
PRIMARIA COMUNEI TIREAM 
JUDEŢUL SATU MARE 
 - urbanism şi amenajarea teritoriului - 
Nr. 1995 din 29.09.2017 
 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  
a proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului „Dotarea serviciilor publice din 

comuna Tiream, judeţul Satu Mare”  
 

 Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei,prin 
responsabilul în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării  executării 
lucrărilor de construcţii ,ing. Sfâra Liviu, 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 instrumentarea proiectului „Dotarea serviciilor publice din 
comuna Tiream, judeţul Satu Mare””  
 Analizând proiectul de hotărâre din  punct de vedere  economic şi social ,constat că 
acesta cuprinde  obiective şi programe de dezvoltare cu finanţare  din fonduri nerambursabile  
derulate prin  A.F.I.R. măsura 45/6B “ Dezvoltarea serviciilor destinate populaţiei şi 
îmbunătățirea condițiilor de trai „în cadrul  Strategiei  de dezvoltare locală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din GRUPUL DE CŢIUNE LOCALĂ SUD – VEST 
SATU MARE  ” , pentru realizarea unui obiectiv de interes public, cu denumirea “ Dotare  
serviciilor publice din comuna Tiream, judeţul Satu Mare,” 
 Având în vedere faptul că prin HCL nr.10/2010 consiliul local a  participat ca membru 
fondator  la constituirea Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Sud –Vest Satu Mare „  constituie    
temeiul legal  pentru accesarea unor fonduri europene nerambursabile  prin GAL Sud Vest 
Satu Mare .                                                                                                               

 Consider că: achiziționarea unor  echipamente , respectiv : 
- Tractor – 1 bucată capacitate cilindrică min 4.400 mc 
 - Mașină de tăiat tufișuri cu brațe, retropulsată – 1 bucată, cap de tăiere minim 1 metru ,  va 

asigură curățirea, igienizarea şi înfrumuseţarea spaţiului rural şi a căilor de acces pe tot 
teritoriul administrativ al comunei şi îndeosebi a căilor de acces şi a platformelor care aparţin 

domeniului public al localităților aparţinătoare comunei, respectiv localităţle Tiream, Vezendiu 
şi Portiţa, creind de asemenea unele legături cu drumul judeţean 108 şi cu  localităţile  din 

vecinătatea comunei Tiream,. 
 Implementarea acestui proiect va constitui o reuşită  indiscutabilă pentru autorităţile 

administraţiei publice locale ale comunei Tiream  şi va duce la  protecţia şi refacerea mediului  

înconjurător ,în scopul creşterii calităţii vieţii locuitorilor comunei Tiream. 

 

Tiream, la 29 septembrie 2017. 

C O N S I L I E R , 
ing. Liviu Sfâra 

 
Red/Tehn..S.L. 
2.Ex. 

 

 


