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H O T Ă R Â R E A  Nr. 49/20.09.2022 

privind implementarea proiectului „Dotarea  compartimentului de gospodărire 

comunală din cadrul Primăriei comunei Tiream, județul Satu Mare” 

 

 

 

 

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

20.09.2022. 

 

Având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 46/19.09.2022 inițiat 

în baza referatului de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 46/19.09.2022, 

însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 46/19.09.2022 și 

de avizul de aprobare al  comisiei de specialitate  nr. 3 din cardrul Consiliului local 

al comunei Tiream; 

 

În conformitate cu prevederile : 

a)  art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) 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; 

d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

 În temeiul prevederilor art. 129 şi ale 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 implementarea proiectului „Dotarea  compartimentului 

de gospodărire comunală din cadrul Primăriei comunei Tiream, județul Satu 

Mare”, denumit în continuare Proiectul. 

Art. 2. Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției 

“Dotarea  compartimentului de gospodărire comunală din cadrul Primăriei 

comunei 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. 

Comuna  TIREAM se angajează să asigure cofinanțarea proiectului, dacă este cazul, 

respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile.  

Art. 4. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile 

necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță 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: min 35 cp, benzină;  

Art. 7. Valoarea totală a proiectului este  139.835,71 lei inclusiv TVA; 

Art. 8. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, 

în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. Se desemnează TAR 

NICOLAE, în calitate de primar al comunei TIREAM pentru semnarea contractului 

de finanțare și pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. 
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Art. 9. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 

Primarul Comunei TIREAM 

           Art. 10.  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 20.09.2022 

 

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează, 

     Consilier local: Mellau Zsolt   Secretar general UAT Tiream 

              cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139, 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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