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H O T Ă R Â R E A  Nr. 28/23.05.2022 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului finanțat 

prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – 

COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, obiectivul de investitii I.1.1- 
"Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public pentru comunele 

TIREAM, CĂUAȘ și CIUMEȘTI" 
 

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

23.05.2022. 

Având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 28/10.05.2022 inițiat 

în baza referatului de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 28/10.05.2022, 

însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 28/10.05.2022 și 

de avizele de aprobare ale  comisiilor de specialitate  nr. 1 și nr. 3 din cardrul 

Consiliului local al comunei Tiream; 

 În conformitate cu prevederile: 

− ORDINULUI nr. 999 din 10 mai 2022 pentru aprobarea Ghidului specific - 

Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare 

și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - 

Fondul local; 

− Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 

instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României 

prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 

pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României 

pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare și reziliență; 

− Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind 

stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene 

alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020. 

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

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  

       În temeiul prevederilor art. 84, art. 87, art. 110, art. 129 alin.(2), lit.” b ”, alin.(4)  

lit. ”d”, art.139 alin. (3) li.”a”, art. 140, alin. (1) , precum și al art. 196, alin.(1) lit. 
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„a”, art. 197, art. 240, si art. 243  din OUG 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 participarea în cadrul proiectului “Înnoirea parcului de 

vehicule destinate transportului public pentru comunele TIREAM, CĂUAȘ și 

CIUMEȘTI”; 

  Art. 2. - Se aprobă nota de fundamentare a investiției aferentă proiectului 

“Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public pentru comunele 

TIREAM, CĂUAȘ și CIUMEȘTI” conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

Art. 3. - Se aprobă cheltuielile legate de proiect, inclusiv cheltuielile 

neeligibile necesare pentru implementare proiectului, conform Devizului General 

atașat - Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;  

Art. 4. - Se aprobă Acordul de Parteneriat, conform Anexei nr. 3 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre;  

Art. 5. - Se aprobă descrierea sumară a investiției, conform Anexei nr. 4 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre;  

Art. 6. - Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărâri se incredințează primarul 

comunei Tiream, jud. Satu Mare;  

           Art. 7. - 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 23.05.2022 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează, 

     Consilier local: Man Niculae    Secretar general UAT Tiream 

              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 

Red.Tehn.C.H. 
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