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H O T Ă R Â R E A  Nr. 55/22.12.2021 

privind aprobarea achiziţionării unei autospeciale de intervenţii de primă urgenţă 

la incendii pentru comuna Tiream 

 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

22.12.2021. 

Având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3898/21.12.2021 inițiat în 

baza referatului de aprobare al primarului Comunei Tiream nr. 3894/21.12.2021, însoțit 

de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 3896/21.12.2021 și de avizele 

de aprobare ale  comisiilor de specialitate  nr.1, nr.2 și nr.3 din cardrul Consiliului local al 

comunei Tiream; 

Văzând prevederile : 

         - Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

         - 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; 

          - Ordinul M.A.I  nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 

constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru 

situaţii de urgenţă. 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind norme de technică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi 

complectările ulterioare, 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2), lit. b) - d), raportat la prevederile 

alin. (4), lit. a), alin. (7) lit. h) și lit. o) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019  privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

           În temeiul prevederilor .art. 139, alin. (3), lit. a), coroborate cu prevederile art. 196, 

alin. (1) lit .a)  din   din Oordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019  privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 
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CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. - Se aprobă achiziţionarea unei autospeciale de intervenţii de primă urgenţă 

la incendii (Mașină pentru Pompieri, Intervenții Rapide și Situații de urgență), prin 

achiziție directă, conform art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016. 

Art. 2. -  Se aprobă alocarea sumei de 126.000 lei + TVA (19%) = Total  149.940 

lei (TVA inclus), din bugetul local al comunei Tiream din disponibilul Capitolului de 

cheltuieli (61) Ordine publică și siguranță națională, pentru achiziţionarea unei 

autospeciale de intervenţii de primă urgenţă la incendii menţionat la articolul precedent. 

 Art. 3.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul comunei Tiream şi compartimentele de resort din aparatul de specialitate al 

primarului.                     

 Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  general al 

comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, Instituţiei 

Prefectului Judeţului Satu Mare, se publică pe  site-ul www.tiream.ro şi  prin afişare la 

avizierul Primăriei. 

   Tiream, la 22.12.2021 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      Contrasemnează, 

                   Consilier local:                    Secretar general UAT Tiream: 

Budai Csaba                cj. Candid Humă 
 

 

 

 

 

 

              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. a) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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; Nr. total al consilierilor locali care au participat 

la dezbateri şi la vot: 11 
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