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Nr. 28  din  10.05.2022 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                               

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului finanțat prin 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – 

COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, obiectivul de investitii I.1.1- 

"Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public pentru comunele 

TIREAM, CĂUAȘ și CIUMEȘTI" 
 

 

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

28/10.05.2022, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

28/10.05.2022 și de avizele de aprobare ale  comisiilor de specialitate  nr. 1 și nr. 3 

din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

           În conformitate cu prevederile: 

− ORDINULUI nr. 999 din 10 mai 2022 pentru aprobarea Ghidului specific - 

Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de 

redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, 

componenta 10 - Fondul local; 

− Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 

instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 

României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 

privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și 

reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 

și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

− Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 

privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 

fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 

reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 155/2020. 

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

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  
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       În temeiul prevederilor art. 84, art. 87, art. 110, art. 129 alin.(2), lit.” b ”, alin.(4)  

lit. ”d”, art.139 alin. (3) li.”a”, art. 140, alin. (1) , precum și al art. 196, alin.(1) lit. 

„a”, art. 197, art. 240, si art. 243  din OUG 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 participarea în cadrul proiectului “Înnoirea parcului de 

vehicule destinate transportului public pentru comunele TIREAM, CĂUAȘ și 

CIUMEȘTI”; 

  Art. 2. - Se aprobă nota de fundamentare a investiției aferentă proiectului 

“Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public pentru comunele 

TIREAM, CĂUAȘ și CIUMEȘTI” conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

 Art. 3. - Se aprobă cheltuielile legate de proiect, inclusiv cheltuielile 

neeligibile necesare pentru implementare proiectului, conform Devizului General 

atașat - Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;  

Art. 4. - Se aprobă Acordul de Parteneriat, conform Anexei nr. 3 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre;  

Art. 5. - Se aprobă descrierea sumară a investiției, conform Anexei nr. 4 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre;  

Art. 6. - Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărâri se incredințează primarul 

comunei Tiream, jud. Satu Mare;  

           Art. 7. - 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 10.05.2022 

 

                           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.                                                                                                                                                                                                      

Nr.exemplare: 2/2pag. 
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Nr. 28  din 10.05.2022 

 

 

REFERAT  DE APROBARE 

 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului finanțat prin 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – 

COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, obiectivul de investitii I.1.1- 

"Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public pentru comunele 

TIREAM, CĂUAȘ și CIUMEȘTI" 
 

    

Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor 

programe şi proiecte esenţiale, care să sprijine rezilienţă, nivelul de pregătire pentru 

situaţii de criză, capacitatea de adaptare şi potenţialul de creştere, prin reforme 

majore şi investiţii cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă. 

Componenta C10 - Fondul local abordează provocările legate de disparităţile 

teritoriale şi sociale din zonele urbane şi rurale, precum şi mobilitatea urbană. 

Obiectivul acestei componente este de a susţine o transformare durabilă urbană şi 

rurală prin utilizarea soluţiilor verzi şi digitale.  
Proiectul este propus pentru finanţare în cadrul Axei 1.1 - Mobilitate urbană 

durabilă, Investiţia 1.1.1: înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public 
(achiziţia de vehicule nepoluante). 

Rata de finanţare în cazul investiţiilor aferente COMPONENTEI 10 - Fondul 
local este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita 

bugetelor predefinite pe categorii de UAT- uri. în cazul proiectelor depuse în cadrul 
acestei componente, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi asigurată de 
la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme şi/sau investiţii pentru 
COMPONENTA 10 - Fondul local - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Având în vedere cele mai sus arătate, supun aprobării Consiliului Local 
proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Tiream, la 10.05.2022 

PRIMAR 

TAR NICOLAE 

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

Nr.exemplare :2/1 pag.  
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Nr. 28 din 10.05.2022 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului finanțat prin 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – 

COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, obiectivul de investitii I.1.1- 

"Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public pentru comunele 

TIREAM, CĂUAȘ și CIUMEȘTI" 
 
 

 

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. …../…….2022. 
           În conformitate cu prevederile: 

− ORDINULUI nr. 999 din 10 mai 2022 pentru aprobarea Ghidului specific - 

Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de 

redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, 

componenta 10 - Fondul local; 

− Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 

instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 

României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 

privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și 

reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 

și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

− Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 

privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 

fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 
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reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 155/2020. 

 
Obiectivul specific al PNRR este de a atrage fondurile puse la dispoziţie de 

Uniunea Europeană prin NextGeneration EU1, în vederea atingerii jaloanelor şi a 
ţintelor în materie de reforme şi investiţii. 

 
Pilonul IV sprijină consolidarea coeziunii, ţinând seama de disparităţile locale, 

regionale şi naţionale, inclusiv de decalajele rurale/urbane, de atenuarea disparităţi 
lor teritoriale, de promovarea unei dezvoltări regionale echilibrate, încurajând 
incluziunea şi integrarea grupurilor defavorizate, în conformitate cu principiile 
Pilonului european al drepturilor sociale. Reformele şi investiţiile respective ar 
trebui să conducă la crearea de locuri de muncă stabile şi de înaltă calitate, să permită 
consolidarea dialogului social, a infrastructurii şi a serviciilor, precum şi a sistemelor 
de protecţie şi bunăstare socială. 

 

Componenta CIO - Fondul local abordează provocările legate de disparităţile 
teritoriale şi sociale din zonele urbane şi rurale, precum şi mobilitatea urbană. 
Obiectivul acestei componente este de a susţine o transformare durabilă urbană şi 
rurală prin utilizarea soluţiilor verzi şi digitale. COMPONENTA 10 - Fondul local 
cuprinde patru (4) investiţii. 

 

Faţă de cele prezentate, consideram că propunerea privind proiectul de 

hotărâre este legală şi oportună, care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus 

dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al comunei Tiream. 

      Tiream, la 10.05.2022 

 

Compartiment contabilitate, impozite si taxe locale si  achizitii publice  

ec. GNANDT HENRITTA  

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn. G.H 

Nr.exemplare :2/2 pag. 
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