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Nr. 3898 din 21.12.2021 

 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea achiziţionării unei autospeciale de intervenţii de primă urgenţă 

la incendii pentru comuna Tiream 

 

 

 

Având în vedere referatul 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 21.12.2021 

 

 

I N I Ţ I A T O R      Avizat pentru legalitate: 

      PRIMAR,                                           Secretar general UAT Tiream 

   dl. Tar Nicolae                                                 cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 
 

Red./Tehn.C.H.                                                                                                                                                                                                      

Nr.exemplare: 2/2pag. 
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Nr. 3897  din 21.12.2021 

 

 

REFERAT  DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei autospeciale de intervenţii 

de primă urgenţă la incendii pentru comuna Tiream 

 

 

Având în vedere prevederile din: 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- 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. 

Achiziţionarea se va face în condiţiile Legii achiziţiilor publice nr. 98/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv prin  achiziţie directă  având în vedere 

faptul că valoarea estimată  a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei., conform 

art. 7, alin. (5)  din Legea nr. 98/2016”   

Față de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al comunei 

Tiream, Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei autospeciale de 

intervenţii de primă urgenţă la incendii pentru comuna Tiream. 

În conformitate  cu  prevederilor art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, INIȚIEZ Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

achiziţionării unei autospeciale de intervenţii de primă urgenţă la incendii pentru comuna 

Tiream. 

 

Tiream, la 21.12.2021 

PRIMAR 

TAR NICOLAE 

 

 
Red.T.N./Tehn.C.H. 
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Nr. 3899 din 21.12.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei autospeciale de intervenţii 

de primă urgenţă la incendii pentru comuna Tiream 

 

Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului 

comunei Tiream, Șef SVSU Chioreanu Gheorghe, în conformitate cu  prevederilor 

art.136 alin. (10) din Ordonanţa de  urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

completată prin O.U.G. nr. 63/ 2019, formulez prezentul raport cu privire la  proiectul de 

hotărâre înregistrat sub nr. 3898/21.12.2021 cu privire la aprobarea achiziţionării unei 

autospeciale de intervenţii de primă urgenţă la incendii pentru comuna Tiream. 

În conformitate cu prevederile OMAI 75/2019, art. 15, alin. 2, SVSU îşi stabileşte 

propria normă de dotare în funcţie de tipul serviciului, riscurile identificate, precum şi de 

tipul/capacitatea/destinaţia autospecialei. 

 Având în vedere faptul că Primăria comunei Tiream deține o autospecială pentru 

intervenții la incendii dar fără rezervor de apă, consider că se impune achiziționarea unei 

autospeciale de capacitate medie (2.500 litri) ce poate fi folosită de către SVSU la 

intervențiile ce survin pe teritoriul comunei Tiream. 
Asigurarea dotarii comunei Tiream cu o autospecială este necesară deoarece 

localitatea se află la o distanță de aproximativ 10 km de unitatea profesionistă ISU Carei 
care ajunge la intervenție în medie 20-30 minute, SVSU putând interveni în 10 minute. 

Deasemeni, un alt motiv ar fi numărul de incendii de locuință (10 cazuri in ultimii 4 
ani) și vegetație, incendii ce s-au manifestat cu violență, la care dacă se intervenea în cel 
mai scurt timp, urmările erau mai mici. 

S-a optat la varianta autospecială de capacitate mică (rezervor cu apă de 2500 litri) 
pentru că o astfel de autospecială poate fi încadrată cu servanți voluntari și poate fi 
adăpostită mai ușor pe perioada de iarnă. 

         În consecinţă propun aprobarea Consiliului Local al comunei Tiream prezentul 

proiect de hotărâre în forma prezentată de executiv, întrucât îndeplineşte condiţiile 

necesare de a fi adoptat. 

      Tiream, la 21.12.2021 

Șef SVSU, 

Chioreanu Gheorghe 
Red./Tehn.C.G. 
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