
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 

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

Nr. 26  din  04.05.2022 

 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                               

privind aprobarea Devizului General şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii “Pietruire drumuri de pământ în comuna Tiream“ 

 

 

 

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

26/04.05.2022, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

26/04.05.2022 și de avizele de aprobare ale  comisiilor de specialitate  nr. 1, nr. 2 și 

nr. 3 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 41 şi art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la cheltuielile de 

investiţii şi documentaţiile tehnico - economice ; 

- Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b, alin. (4) lit. d), art. 139, alin. 

(3) lit. g) şi art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, modificată, 

 

  CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

           ART.1.- (1) Se aprobă Devizul General privind cheltuielile necesare 

realizării obiectivului de investiţie “Pietruire drumuri de pământ în comuna 

Tiream“, întocmit de PROVEM PLUS SRL, Cod Unic de Înregistrare 35374881, 

conform Anexei, care face parte integrală din prezenta hotărâre. 
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(2) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii: 

“Pietruire drumuri de pământ în comuna Tiream“,la valoarea totală a investiţiei 

(cu TVA 19%) de 618.096,71 lei, din care C+M este de 532.876,05 lei, conform 

Devizului general cuprins în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2. - Lucrarea de Pietruire drumuri de pământ în comuna Tiream, se va 

realiza din fonduri de la Bugetul local, secţiunea de dezvoltare. 

ART. 3. - Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează primarul comunei Tiream, judeţul Satu Mare 

           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, PROVEM PLUS SRL, se 

publică pe site-ul : www.tiream.ro  şi prin afişare la avizierul Primăriei. 

 

                                                        Tiream, la 04.05.2022 

 

 

 

                           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 Devizului General şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii “Pietruire drumuri de pământ în comuna Tiream“ 

 

 

  Infrastructura și serviciile de bază neadecvate constituie principalul element 

care menține decalajul accentuant dintre zonele rurale și zonele urbane din România 

și care reprezintă o piedică în calea egalității de șanse și de dezvoltării socio-

economice a zonelor rurale. Zonele rurale sunt caracterizate de populație în curs de 

îmbătrânire și puternică tendință de emigrare, în special a tinerilor.  

 Crearea și modenizarea infrastructurii rutiere locale constituie elemente de 

bază pentru comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de 

sănătate, protectia mediului, accesibilitate și în general condiții optime de trai.  

Pentru o dezvoltare unitară și coerentă a zonelor rurale și reducerea riscului 

de finanțare a unor investiții fragmentate, în ceea ce privește infrastructura de 

drumuri vor fi prioritizate cele care au în vedere conectivitatea drumurilor și rolul 

multiplu ala cestora către diverse căi de transport. 

 De asemenea, din perspectiva forţei de muncă existente la nivelul comunei, a 

orientării forţei de muncă spre domenii cu potenţial de creştere constantă pe termen 

mediu şi lung şi creşterea numărului de locuri de muncă cu o valoare ridicată, 

proiectul este definit ca necesar şi oportun. 

 Oportunitatea proiectului au fost definite din perspectiva mai multor criterii, 

cele mai importante fiind: piaţa, piaţa muncii şi dezvoltarea spaţiului rural.  

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (6) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

propun spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Pietruire drumuri 

de pământ în comuna Tiream“ 

Tiream, la 04.05.2022 

PRIMAR 

TAR NICOLAE 

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

privind aprobarea Devizului General şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii “Pietruire drumuri de pământ în comuna Tiream“ 

 

 

 

 

Prin referatul de aprobare nr. 26/04.05.2022, Primarul comunei Tiream, 

propune elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General şi 

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Pietruire drumuri 

de pământ în comuna Tiream“. 

 

         Având  în  vedere prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea structurii 

devizului general și a metodologiei privind elaborarea devizului general pentru 

obiective de investiții și lucrări de intervenții  și prevederile art. 46 alin. 3 din Legea 

nr 273/2006 - privind finanţele publice locale. 

 

Rețeaua rutieră de pe teritoriul comunei se prezintă sub forma de drumuri 

neamenajate la un profil caracteristic, fară un sistem rutier stabil, în cele mai multe 

cazuri, pe timp nefavorabil drumurile devin impracticabile.  Rețeaua nu dispune de 

un sistem ordonat de colectare și evacuare a apelor din precipitații, fapt ce contribuie 

la amplificarea degradărilor platformei și a zonelor laterale, punând în pericol 

permanent chiar stabilitatea construcțiilor adiacente drumurilor. Traseele 

drumurilor, urmăresc în general pantele terenului natural, iar în cazul declivităților 

mai accentuate (peste 8%), datorită eroziunilor provocate de ape cât și de mijloace 

de transport rutiere, platforma ajunge sub cota terenului natural favorizând 

acumularea haotică a apelor meteorice. 

 

În situația existenței unor lucrări de colectare a apelor (șanțuri, podete), aceste 

amenajări au ajuns într-un stadiu avansat de degradare : denivelări pronunțate, 

prăbușiri, discontinuități, factori ce contribuie la instabilitatea traseului, conditii 

grele de exploatare chiar pe timp favorabil. 
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Faţă de cele prezentate, consideram că propunerea privind proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Devizului General şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii “Pietruire drumuri de pământ în comuna Tiream“, 

este legală şi oportună, s-a întocmit proiectul de hotărâre care împreună cu întreaga 

documentaţie va fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al comunei 

Tiream. 

 
 

      Tiream, la 04.05.2022 

 

 

                        

Compartiment contabilitate, impozite si taxe locale si  achizitii publice  

ec. GNANDT HENRITTA  
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