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Nr. 3737 din 09.12.2021 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea amplasării și funcționării Stațiilor automate de 

generatoare terestre și a încheierii Acordului de asociere între UAT Județul 

Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se 

vor amplasa Stațiile automate de generatoare terestre (SAGT) realizate în 

cadrul proiectului  „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare 

county”, cod ROHU-102, acronim SILVER  

 

 

 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 

3736/09.12.2021, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

3738/09.12.2021 și de avizele de aprobare ale  comisiilor de specialitate  nr.1, nr.2 

și nr.3 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

Ținând seama de: 

- Adresa transmisă de Consiliul Județean Satu Mare nr.  25188/07.12.2021, 

înregistrată la primăria comunei Tiream cu nr3712/07.12.2021; 

- Declarația primarului comunei Tiream privind acceptul amplasării unei unități 

antigrindină din sistemul județean antigrindină, pe un teren liber de orice sarcină, 

care nu face obiectul niciunui litigiu și niciunei revendicări formulate conform 

legislației din România și susținerea proiectului „Mitigating the negative effects of 

hail in Satu Mare county”, - Prevenirea situațiilor de risc create de căderi de grindină 

în județul Satu Mare, acronim SILVER;       

- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 115/2017 privind aprobarea 

proiectului „Silver - Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, a 

cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, modificată 

prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 134/2017 respectiv prin Hotărârea 

Consiliului Județean Satu Mare nr. 5/2018; 

Luând în considerare:  
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- prevederile art. 85 alin. (1), art. 89 alin. (8), art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat 

cu alin. (9) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. f),  art. 139 alin. (1) 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: 

 

 

Art. 1 - Se aprobă amplasarea și funcționarea Stațiilor automate de 

generatoare terestre (SAGT) realizate în cadrul proiectului  „Mitigating the negative 

effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER, pe terenul 

aflat în domeniul public al UAT Tiream identificat astfel: CF 101600 Tiream, nr. 

cadastral 2097. 

Art. 2 - Se aprobă încheierea Acordului de asociere între UAT Județul Satu 

Mare și cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare, respectiv UAT: Municipiul Satu 

Mare, Comuna Andrid, Comuna Apa, Orașul Ardud, Comuna Batarci, Comuna 

Beltiug, Comuna Berveni, Comuna Bârsău, Comuna Căuaş, Comuna Ciumeşti, 

Comuna Cehal, Comuna Certeze, Comuna Craidorolţ, Comuna Culciu, Comuna 

Doba, Comuna Dorolţ, Comuna Gherţa Mică, Comuna Halmeu, Comuna Hodod, 

Comuna Homoroade, Comuna Lazuri, Orașul Livada, Comuna Micula, Comuna 

Moftin, Comuna Oraşu Nou, Comuna Păuleşti, Comuna Pir, Comuna Pişcolt, 

Comuna Pomi, Comuna Săcăşeni, Comuna Săuca, Comuna Supur, Comuna 

Socond, Comuna Terebeşti, Comuna Tiream, Comuna Tîrşolţ, Comuna Urziceni, 

Comuna Valea Vinului, Comuna Vama, Comuna Vetiş, pe teritoriul cărora se vor 

amplasa Stațiile automate de generatoare terestre (SAGT) realizate în cadrul 

proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod 

ROHU-102, acronim SILVER, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 3 - Se mandatează primarul comunei Tiream, dl. Tar Nicolae să semneze, 

în numele și pentru comuna Tiream, Acordul de asociere prevăzut la art. 1. 
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 Art. 4  - Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 

24/26.06.2019 privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între UAT 

Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora 

se vor amplasa Unitățile de combatere a căderilor de grindină (UCG) realizate în 

cadrul proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod 

ROHU-102, acronim SILVER. 

Art. 5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul 

comunei Tiream și compartimentele de resort. 

Art. 6  - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general 

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

Mare, Consiliului Județean Satu Mare, compartimentelor de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin publicarea pe site-ul www.tiream.ro, şi prin afişare la avizierul  

Primăriei. 

 

  

                                                        Tiream, la 09.12.2021 

 

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. 3736  din 09.12.2021 

 

 

 

REFERAT  DE APROBARE 

privind aprobarea amplasării și funcționării Stațiilor automate de 

generatoare terestre și a încheierii Acordului de asociere între UAT Județul 

Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se 

vor amplasa Stațiile automate de generatoare terestre (SAGT) realizate în 

cadrul proiectului  „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare 

county”, cod ROHU-102, acronim SILVER  

 

 

 

 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă diminuarea căderilor de grindină 

în ceea ce priveşte frecvenţa şi intensitatea lor în zona transfrontalieră a judeţelor 

Satu Mare şi Szabolcs-Szatmar-Bereg prin instalarea unui sistem antigrindină. Prin 

această abordare tipic transfrontalieră se pot crea condiţiile protejării populaţiei şi 

economiei judeţului Satu Mare împotriva pagubelor serioase cauzate de căderile de 

grindină. 

Sistemul se bazează pe tehnologia generatoarelor terestre şi a avertizărilor 

meteorologice din partea partenerului de proiect. Amplasarea acestor Unităţi de 

combatere a căderilor de grindină (UCG) este prevăzută a se realiza în 40 de locaţii 

(UAT-uri) din judeţ, astfel încât locaţiile să formeze o reţea de densitate aproximativ 

omogenă. 

În etapa de depunere a proiectului, primarii celor 40 de UAT-uri au semnat 

Declaraţii privind acceptul amplasării unităţilor antigrindină, exprimându-şi 

totodată susţinerea pentru proiectul „Mitigating the negative effects of hail in Satu 

Mare county”, precum şi faptul că vor pune la dispoziţie un teren aflat în domeniul 

public al comunei/oraşului/municipiului, liber de orice sarcină, care nu face obiectul 

niciunui litigiu şi niciunei revendicări formulate conform legislaţiei din România. 
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în vederea asigurării suprafeţelor de teren necesare amplasării Unităţilor de 

combatere a căderilor de grindină, a implementării cu succes a proiectului precum şi 

asigurării sustenabilităţii acestuia, se impune încheierea unui Acord de asociere între 

Judeţul Satu Mare şi cele 40 de UAT-uri din judeţul Satu Mare pe teritoriul cărora 

se vor amplasa UCG-urile 

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

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

aprobarea amplasării și funcționării Stațiilor automate de generatoare terestre și a 

încheierii Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri 

din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Stațiile automate de 

generatoare terestre (SAGT) realizate în cadrul proiectului  „Mitigating the negative 

effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER . 

 

 

 

 

Tiream, la 09.12.2021 

 

PRIMAR 

TAR NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red.T.N./Tehn.C.H. 

Nr.exemplare :2/2 pag.  
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Nr. 3738 din 09.12.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea amplasării și funcționării Stațiilor automate de 

generatoare terestre și a încheierii Acordului de asociere între UAT Județul 

Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se 

vor amplasa Stațiile automate de generatoare terestre (SAGT) realizate în 

cadrul proiectului  „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare 

county”, cod ROHU-102, acronim SILVER  

 

 

 

Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului 

comunei Tiream, prin consilier Danciu Doina-Melania, 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. 3738/09.12.2021 cu privire la 

aprobarea amplasării și funcționării Stațiilor automate de generatoare terestre și a 

încheierii Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-

uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Stațiile automate de 

generatoare terestre (SAGT) realizate în cadrul proiectului  „Mitigating the negative 

effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER, iniţiat de 

dl. primar Tar Nicolae, cu respectare următoarelor prevederii legale : 

Ţinând cont de : 

- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 115/2017 privind aprobarea 

proiectului „Silver - Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, a 

cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, modificată 

prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 134/2017 respectiv prin Hotărârea 

Consiliului Județean Satu Mare nr. 5/2018; 
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- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare: -“ Autorităţile deliberative pot 

aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii publice 

locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe bază de contracte de asociere, în 

care se prevăd şi sursele de finanţare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a 

administraţiei publice locale implicate. Contractele de asociere se încheie de către 

ordonatorii principali de credite, în condiţiile mandatelor aprobate de fiecare 

consiliu local implicat în colaborare sau asociere”< 

- Declarația primarului comunei Tiream privind acceptul amplasării unei unități 

antigrindină din sistemul județean antigrindină, pe un teren liber de orice sarcină, 

care nu face obiectul niciunui litigiu și niciunei revendicări formulate conform 

legislației din România și susținerea proiectului „Mitigating the negative effects of 

hail in Satu Mare county”, - Prevenirea situațiilor de risc create de căderi de grindină 

în județul Satu Mare, acronim SILVER;       

Consider că sunt îndeplinite condiţiile legale de formă şi conţinut, drept pentru 

care propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea amplasării și 

funcționării Stațiilor automate de generatoare terestre și a încheierii Acordului de 

asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare 

pe teritoriul cărora se vor amplasa Stațiile automate de generatoare terestre (SAGT) 

realizate în cadrul proiectului  „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare 

county”, cod ROHU-102, acronim SILVER. 

 

     Tiream, la 09.12.2021 

 

 

Secretar Ggeneral UAT Tiream, 

Cj. Candid Humă 
 

 

 
Red./The. C.H. 

Nr. exemplare : 2/2 pag. 
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