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Nr. 16 din 22.03.2022 

 

 

PROIECT  DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea parteneriatului constituit în vederea obținerii finanțării prin 

Programul National de Investiții „Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiții 

”Alimentare cu gaze naturale în comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, 

Petrești, județul Satu Mare” 

 

 Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Tiream, în 

calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 16/22.03.2022, raportul de specialitate al 

compartimentului de resort, înregistrat sub nr. 16/22.03.2022, avizul comisiei de 

specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local  al comunei Tiream; 

Ținând cont de vedere prevederile: 

− O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii 

“Anghel Saligny”; 

− Ordinului nr. 278/167/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel 

Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, 

− art. 89 – 91, respectiv art. 129 alin. (2) lit. b)  din Codul Administrativ adoptat 

prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

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

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

             În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. f) şi 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 parteneriatul constituit din UAT-urile CĂUAȘ-ANDRID-

TIREAM-SANISLĂU-PETREȘTI, în conformitate cu Acordul de Parteneriat, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 2. - Se desemnează lider de parteneriat, comuna TIREAM, prin 

reprezentant legal TAR NICOLAE, Primar; 
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             Art. 3.- Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri 

se încredinţează primarul comunei Tiream; 

Art. 4 -  Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul comunei Tiream, 

Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare, compartimentului de contabilitate din 

cadrul Primăriei comunei Tiream, se publică pe site-ul www.tiream.ro, și prin afişare 

la avizierul Primăriei. 

 

Tiream, la 22.03.2022 

 

 

 

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

                               PRIMAR,                                             Secretar generat UAT 

                           dl. Tar Nicolae                                           cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn.C.H.                                                                                                                                                                                                      
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REFERAT  DE  APROBARE 

privind aprobarea parteneriatului constituit în vederea obținerii finanțării prin 

Programul National de Investiții „Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiții 

” Alimentare cu gaze naturale în comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, 

Petrești, județul Satu Mare” 

 

Având în vedere prevederile art. 136, alin. 8, lit a, din OUG 57/2019 privind 

Codul administrativ, prezint Consiliul local Tiream necesitatea aprobării incheierii 

unui Acord de parteneriat între Comuna Tiream și Comunele Căuaș, Andrid, Tiream, 

Sanislău și Petrești în vederea obținerii finanțării prin Programul National de 

Investiții „Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu gaze 

naturale în comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești, județul Satu Mare” 

În conformitate cu prevederile art. 35, alin. 1, 3 și 4 din Legea nr 273/2006 

privind finanţele publice locale, modificată si completată, art. 89, alin. 8 și art. 129 

alin. 2, lit. e, alin. 9, lit. a și c, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

modificat si completat, 

 Conform O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de 

Investiţii “Anghel Saligny“, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art.(4)-alin. 

(l) lit. e); 

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

57/2019 privind Codul administrativ, modificată, 

INIŢIEZ: 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului constituit în vederea 

obținerii finanțării prin Programul National de Investiții „Anghel Saligny”, pentru 

obiectivul de investiții” Alimentare cu gaze naturale în comunele Căuaș, Andrid, 

Tiream, Sanislău, Petrești, județul Satu Mare”. 

Tiream, la 22.03.2022 

 

P R I M A R  

dl. Tar Nicolae 

 
Red.T.N., Tehn. C.H.  
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RAPORT  DE  SPECIALITATE 

privind aprobarea parteneriatului constituit în vederea obținerii finanțării prin 

Programul National de Investiții „Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiții 

” Alimentare cu gaze naturale în comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, 

Petrești, județul Satu Mare” 

 

 

 

   Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului 

comunei Tiream, prin contabil Gnandt Henrietta, 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. 16/22.03.2022, iniţiat de dl. primar Tar Nicolae. 

Baza legală pentru încheierea acordului de parteneriat se regăseşte art. 89, 

alin. 8, din Codul administrativ, modificat și completat și prevede că: "Unităţile 

administrativ-teritoriale pot încheia intre ele acorduri si pot participa, inclusiv prin 

alocare de fonduri, la iniţierea si la realizarea unor programe de dezvoltare zonala 

sau regionala, in baza hotărârilor adoptate de autoritatile deliberative de la nivelul 

acestora, in condiţiile legii." 

De asemenea prevederile art. 35, alin.  1,3 și 4 din Legea nr 273/2006 privind 

finanţele publice locale, modificată si completată, stipulează că: "Autoritatile 

deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări si 

servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe baza de contracte 

de asociere, in care se prevăd si sursele de finanţare reprezentând contribuţia 

fiecărei autoritati a administraţiei publice locale implicate. Contractele de asociere 

se încheie de către ordonatorii principali de credite, in condiţiile mandatelor 

aprobate de fiecare consiliu local implicat in colaborare sau asociere. 

Potrivit O.U.G. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii 

"Anghel Saligny" -art. 1 alin. (5)- Pot fi finanţate prin prezentul program, obiectivele 

de investiţii care nu sunt incluse la finanţare în programele derulate din fonduri 

externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte 

programe naţionale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu 

instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaţionale și art. 4 alin. 
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(1) lit. e) -In cadrul programului se pot realiza obiective de investiţii care constau 

în realizarea de construcţii noi sau de lucrări de construire, reconstruire, 

consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, 

schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare la construcţii existente şi 

care se încadrează în cel puţin una dintre următoarele categorii de investiţii: e) 

sisteme de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv a branşamentelor, precum şi a 

racordului la sistemul de transport al gazelor naturale. 

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că 

proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului constituit în vederea obținerii 

finanțării prin Programul National de Investiții „Anghel Saligny”, pentru obiectivul 

de investiții” Alimentare cu gaze naturale în comunele Căuaș, Andrid, Tiream, 

Sanislău, Petrești, județul Satu Mare” poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului 

Consiliului Local. 

      Tiream, la 22.03.2022       

 

 

                      

Compartiment contabilitate, 

ec. Gnandt Henrietta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn. G.H. 
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