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H O T Ă R Â R E A  Nr. 17 /05.04.2022 
privind aprobarea parteneriatului constituit în vederea obținerii finanțării 

prin Programul National de Investiții „Anghel Saligny”, pentru obiectivul de 

investiții ”Alimentare cu gaze naturale în comunele Căuaș, Andrid, Tiream, 

Sanislău, Petrești, județul Satu Mare” 

                   

 

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

05.04.2022; 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 17/22.03.2022, iniţiat în baza 

referatului de aprobare a primarului comunei Tiream nr. 17/22.03.2022, însoţit de 

raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 17/22.03.2022 şi de avizul 

comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local Tiream; 

     Ținând cont de vedere prevederile: 

− O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii 

“Anghel Saligny”; 

− Ordinului nr. 278/167/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel 

Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, 

− art. 89 – 91, respectiv art. 129 alin. (2) lit. b)  din Codul Administrativ adoptat 

prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

Respectându-se prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

             În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. f) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. -  Se aprobă parteneriatul constituit din UAT-urile CĂUAȘ-

ANDRID-TIREAM-SANISLĂU-PETREȘTI, în conformitate cu Acordul de 

Parteneriat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 2. - Se desemnează lider de parteneriat, comuna TIREAM, prin 

reprezentant legal TAR NICOLAE, Primar; 

             Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri 

se încredinţează primarul comunei Tiream; 

Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul comunei Tiream, 

Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare, compartimentului de contabilitate din 

cadrul Primăriei comunei Tiream, se publică pe site-ul www.tiream.ro, și prin afişare 

la avizierul Primăriei. 

 

 

Tiream, la 05.04.2022  

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează, 

     Consilier local: Kaposi István-József                  Secretar general UAT Tiream 

              cj. Candid Humă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(3), lit. f) 

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 

 

 

 

 
Red.Tehn. C.H. 

Nr. exemplare: 4/2 pag. 
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ACORD   

PRIVIND CONSTITUIREA PARTENERIATULUI 

TIREAM-ANDRID-SANISLĂU-CĂUAȘ-PETREȘTI 

 

 

În conformitate cu prevederile: 

− Art. 4 din O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea Programului National de Investiții „Anghel 

Saligny” 

− Ordinul nr. 278/167/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. 

e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, 

− Art. 35 alin. 1 şi alin. 6 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare 

− Art. 89 – 91 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 

Art. 1. Părţile 

1. COMUNA TIREAM, cu sediul în localitatea Tiream, Str. Principală, nr. 25, jud. Satu Mare, cod 
fiscal, 3963641, reprezentată prin TAR NICOLAE, în calitate de PRIMAR, 

2. COMUNA ANDRID, cu sediul în localitatea Andrid, str. Principala, nr. 508, jud. Satu Mare, cod 
fiscal 3897076, reprezentată prin PAPP TIBOR, în calitate de PRIMAR, 

3. COMUNA SANISLĂU, cu sediul în Sanislău, Str. Ogorului, 965, Comuna Sanislău, judeţul Satu 

– Mare, cod fiscal 4626032, reprezentată prin KARDOSI IOAN, în calitate de PRIMAR,  

4. COMUNA CĂUAȘ cu sediul în Str. Principală, nr. 20, Localitate: Căuaş, Judeţ: Satu Mare, cod 

fiscal 3896836, reprezentată prin ROKA MARIUS-ANDREI, în calitate de PRIMAR, 

5. COMUNA PETREȘTI cu sediul în STR. PIŞCOLTULUI, Nr. 1, COM. PETREŞTI, SAT 

PETREŞTI, Cod Postal 447240, Jud. SATU-MARE, cod fiscal 3963650, reprezentată prin 

MARCHIȘ GHEORGHE OTTO, în calitate de PRIMAR,  

 
 

Art.2. Obiectul acordului de parteneriat 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie colaborarea dintre părți în scopul realizării investiției 
"Alimentare cu gaze naturale in comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești județul Satu 

Mare".  
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Părțile se obligă ca în termen de 1 an de la data semnării prezentului acord să înființeze asociația de 

dezvoltare intercomunitară, în vederea solicitării includerii în Program a obiectivelor de investiții. 

 

Art. 3 Principiile de bună practică ale colaborării 

În procesul conlucrării, părțile vor folosi toate modalitățile specifice de susținere a dialogului și realizarea 

unei colaborări eficiente pentru atingerea obiectivului asocierii.   

 

Art.4 Rolul și responsabilitățile în implementarea Acordului de parteneriat: 

(1) În scopul realizării obiectului Acordului, părțile urmează a derula și finanța activtățile/subactivitățile 

descrise în tabelul de mai jos: 

 

Organizația Descrierea activităților/subactivităților derulate de fiecare partener în 

vederea obținerii fiecărui rezultat în parte 

U.A.T. COMUNA 

TIREAM – Lider de 

parteneriat 

1. Depune toate diligentele necesare înregistrării la Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, în termenul prevăzut de O.U.G. nr. 

95/2021, a Cererii de Finanțare pentru obiectivul de investitii "Alimentare 

cu gaze naturale in comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești 

județul Satu Mare";  

2. Depune și înregistrează la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administratiei, online, prin platforma www.investitii.mldpa.ro în termenul 

prevăzut de O.U.G. nr. 95/2021, cererea de finantare împreună cu 

documentele anexe, pentru obiectivul de investitii "Alimentare cu gaze 

naturale in comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești județul 

Satu Mare"; 

3. Participa la constituirea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară 

având ca scop  implementarea proiectului "Alimentare cu gaze naturale 

in comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești județul Satu 

Mare", sens in care dobandește calitatea de membru în cadrul Asociatiei; 

4. Se obligă să inființeze Asociatia prevazută la pct. 3 in termen de maxim 1 

an de la data de semnării prezentului acord; 

5. Conlucrează cu Partenerii și furnizeaza acestora orice informatii și 

documente legate de Acordul de parteneriat, inclusiv in scopul indepliinirii 

propriilor obligatii; 

6. Pune la dispozitia asociatiei resursele financiare necesare, în scopul 

realizării obiectivului de investitii "Alimentare cu gaze naturale in 

comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești județul Satu 

Mare"; 

7. Aprobă prin Hotarare a consiliului Local, Cererea de Finanțare și Devizul 

general estimativ si Devizul general estimativ aferent cofinanțării proprii 
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a proiectului de dezvoltare "Alimentare cu gaze naturale in comunele 

Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești județul Satu Mare". 

 

U.A.T. COMUNA 

ANDRID - 

Membru 

1. Depune toate diligentele necesare înregistrării la Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, în termenul prevăzut de O.U.G. nr. 

95/2021, a Cererii de Finanțare pentru obiectivul de investiții "Alimentare 

cu gaze naturale in comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești 

județul Satu Mare"; 

2. Participă la constituirea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară 

având ca și scop implementarea proiectului de dezvoltare "Alimentare cu 

gaze naturale in comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești 

județul Satu Mare", sens in care dobândește calitatea de membru in cadrul 

Asociației; 

3. Se obligă să înființeze Asociatia prevăzută la pct. 2 în termen de maxim 1 

an de la data de semnării prezentului acord; 

4. Conlucrează cu Partenerii și furnizeaza acestora orice informatii și 

documente legate de Acordul de parteneriat, inclusiv in scopul indepliinirii 

propriilor obligatii; 

5. Pune la dispozitia asociatiei resursele financiare necesare, în scopul 

realizării obiectivului de investitii "Alimentare cu gaze naturale in 

comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești județul Satu 

Mare"; 

6. Aprobă prin Hotarare a consiliului Local, Cererea de Finanțare și Devizul 

general estimativ pentru cofinanțarea proprie în cadrul proiectului de 

dezvoltare "Alimentare cu gaze naturale in comunele Căuaș, Andrid, 

Tiream, Sanislău, Petrești județul Satu Mare". 

 

U.A.T. COMUNA 

SANISLĂU – 

Membru 

1. Depune toate diligentele necesare înregistrării la Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, în termenul prevăzut de O.U.G. nr. 

95/2021, a Cererii de Finanțare pentru obiectivul de investiții "Alimentare 

cu gaze naturale in comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești 

județul Satu Mare"; 

2. Participă la constituirea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară 

având ca și scop implementarea proiectului de dezvoltare "Alimentare cu 

gaze naturale in comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești 

județul Satu Mare", sens in care dobândește calitatea de membru in cadrul 

Asociației; 

3. Se obligă să înființeze Asociatia prevăzută la pct. 2 în termen de maxim 1 

an de la data de semnării prezentului acord; 

4. Conlucrează cu Partenerii și furnizeaza acestora orice informatii și 

documente legate de Acordul de parteneriat, inclusiv in scopul indepliinirii 

propriilor obligatii; 

5. Pune la dispozitia asociatiei resursele financiare necesare, în scopul 

realizării obiectivului de investitii "Alimentare cu gaze naturale in 

comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești județul Satu 

Mare"; 
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6. Aprobă prin Hotarare a consiliului Local, Cererea de Finanțare și Devizul 

general estimativ pentru cofinanțarea proprie în cadrul proiectului de 

dezvoltare "Alimentare cu gaze naturale in comunele Căuaș, Andrid, 

Tiream, Sanislău, Petrești județul Satu Mare". 

 

U.A.T. COMUNA 

CĂUAȘ – Membru 

1. Depune toate diligentele necesare înregistrării la Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, în termenul prevăzut de O.U.G. nr. 

95/2021, a Cererii de Finanțare pentru obiectivul de investiții "Alimentare 

cu gaze naturale in comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești 

județul Satu Mare"; 

2. Participă la constituirea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară 

având ca și scop implementarea proiectului de dezvoltare "Alimentare cu 

gaze naturale in comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești 

județul Satu Mare", sens in care dobândește calitatea de membru in cadrul 

Asociației; 

3. Se obligă să înființeze Asociatia prevăzută la pct. 2 în termen de maxim 1 

an de la data de semnării prezentului acord; 

4. Conlucrează cu Partenerii și furnizeaza acestora orice informatii și 

documente legate de Acordul de parteneriat, inclusiv in scopul indepliinirii 

propriilor obligatii; 

5. Pune la dispozitia asociatiei resursele financiare necesare, în scopul 

realizării obiectivului de investitii "Alimentare cu gaze naturale in 

comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești județul Satu 

Mare"; 

6. Aprobă prin Hotarare a consiliului Local, Cererea de Finanțare și Devizul 

general estimativ pentru cofinanțarea proprie în cadrul proiectului de 

dezvoltare "Alimentare cu gaze naturale in comunele Căuaș, Andrid, 

Tiream, Sanislău, Petrești județul Satu Mare". 

 

U.A.T. COMUNA 

PETREȘTI – 

Membru 

1. Depune toate diligentele necesare înregistrării la Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, în termenul prevăzut de O.U.G. nr. 

95/2021, a Cererii de Finanțare pentru obiectivul de investiții "Alimentare 

cu gaze naturale in comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești 

județul Satu Mare"; 

2. Participă la constituirea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară 

având ca și scop implementarea proiectului de dezvoltare "Alimentare cu 

gaze naturale in comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești 

județul Satu Mare", sens in care dobândește calitatea de membru in cadrul 

Asociației; 

3. Se obligă să înființeze Asociatia prevăzută la pct. 2 în termen de maxim 1 

an de la data de semnării prezentului acord; 

4. Conlucrează cu Partenerii și furnizeaza acestora orice informatii și 

documente legate de Acordul de parteneriat, inclusiv in scopul indepliinirii 

propriilor obligatii; 

5. Pune la dispozitia asociatiei resursele financiare necesare, în scopul 

realizării obiectivului de investitii "Alimentare cu gaze naturale in 
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comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești județul Satu 

Mare"; 

6. Aprobă prin Hotarare a consiliului Local, Cererea de Finanțare și Devizul 

general estimativ pentru cofinanțarea proprie în cadrul proiectului de 

dezvoltare "Alimentare cu gaze naturale in comunele Căuaș, Andrid, 

Tiream, Sanislău, Petrești județul Satu Mare". 

 

 

Art. 5. Durata acordului de colaborare 

5.1 Prezentul Acord intră in vigoare la data semnării lui de care ambele părți. 

5.2. Părțile se obligă să deruleze prezentul Acord de parteneriat până la recepția finală a investiției aferentă 

proiectului "Alimentare cu gaze naturale in comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești județul 

Satu Mare". 

 

Art. 6. Drepturile și obligațiile părților 

6.1. În vederea îndeplinirii scopului prezentului Acord de parteneriat, părțile au următoarele drepturi:  

a) să desemneze și să comunice celeilalte părți persoana/persoanele și datele de contact ale acestora 

în vederea derulării prezentului acord; 

b) să se implice și să coopereze activ în vederea realizarii schimbului de date și informații în vederea 

indeplinirii obiectului prezentului acord. 

 

Art. 7. Legea aplicabilă 

7.1 Prezentul Acord de parteneriat va fi interpretat în conformitate cu legislația românească. 

 

Art. 8. Litigii 

8.1 Orice disputa care poate lua naștere din sau in legatura cu prezentul Acord de parteneriat va fi 

solutionata pe calea negocierilor intre părți.  

8.2 În situația în care partile nu ajung la niciun acord privind solutionarea disputei, aceasta va fi solutionata 

de instantele de judecata competente. 
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Prezentul Acord de parteneriat a fost semnat azi ....................................in 5 exemplare originale, in limba 

română, câte unul pentru fiecare parte, toate având aceeași valoare juridică. 

 

 

 

COMUNA TIREAM, 

TAR NICOLAE  

Primar 

 

 

 

 

COMUNA ANDRID, 

PAPP TIBOR  

Primar 

 

 

 

 

COMUNA SANISLĂU,  

KARDOSI IOAN  

Primar 

 

COMUNA CĂUAȘ 

ROKA MARIUS-ANDREI  

Primar 

 

COMUNA PETREȘTI 

MARCHIȘ GHEORGHE OTTO 

Primar 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: ……../……/2022 
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