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H O T Ă R Â R E A  Nr. 32/23.05.2022 

privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea unor sisteme de 

management al documentelor si fluxurilor de lucru la nivelul Comunei Tiream, 

ghișeu unic virtual pentru cetățeni” 

 

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

23.05.2022. 

Având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 32/23.05.2022 inițiat 

în baza referatului de aprobare al primarului Comunei Tiream nr. 32/23.05.2022, 

însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 32/23.05.2022 și 

de avizul de aprobare al comisiei de specialitate  nr. 1 din cardrul Consiliului local 

al comunei Tiream; 

Având în vedere prevederile Ghidului specific - Condiții de accesare a 

fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul 

apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta C10 - Fondul Local, Axa de 

investiție I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – ITS/ alte 

infrastructuri TIC (sisteme inteligente de managemnt urban/local) și proiectul 

„Dezvoltarea unor sisteme de management al documentelor si fluxurilor de lucru la 

nivelul Comunei Tiream, ghișeu unic virtual pentru cetățeni”, 

 În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu prevederile alin. (4) 

lit. a) şi lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, precum şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

  Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

Ȋn temeiul prevederilor art. 139 alin (3), lit. d) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din 

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

mailto:primaria@tiream.ro
mailto:primaria@tiream.ro


 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIREAM 

Loc. Tiream, str. Principală nr.25, tel./fax 0261.873.601, e-mail primaria@tiream.ro 
 

 

Art. 1. Se aprobă depunerea proiectului „Dezvoltarea unor sisteme de 

management al documentelor si fluxurilor de lucru la nivelul Comunei Tiream, 

ghișeu unic virtual pentru cetățeni”, în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta C10 -Fondul Local, precum şi descrierea sumară a 

investiției conform Anexei nr. 1, care este parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă Nota de fundamentare a investiției – Model F, Anexa 2, care 

este parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului de 131.000,00 lei 

fără TVA. 

Art. 4. Se aprobă finanţarea tuturor cheltuielilor neeligibile necesare 

implementării proiectului.    

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

comunei Tiream și Compartimentul Contabilitate, Impozite și taxe locale, Achiziții 

publice. 

Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general 

al comunei Tiream, primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu 

Mare, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea 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. c) 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;  
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