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Nr. 42  din  06.09.2022 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                               

privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi 

asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - 

„Construire Sală de sport Școlară”, din comuna Tiream, judeţul Satu Mare 

 
 

 

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

42/06.09.2022, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

42/06.09.2022 și de avizele de aprobare ale  comisiilor de specialitate  nr. 1, 2 și nr. 

3 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

           În conformitate cu prevederile 

- Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de 

Investiții “C.N.I.” S.A; 

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

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  

       În temeiul art.129, alin. 2, lit. b) şi alin. 4, lit. f), art. 136 alin. (1), art. 139, alin. 

(1) şi (3) lit. g), art. 196, alin. (1) lit. a), art. 197, alin. (4) şi art. 199 din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului 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 predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază 

de protocol,  a terenului  situat în  comuna Tiream, judeţul Satu Mare, aflat în 

proprietatea Domeniului privat al Comunei Tiream în suprafaţă de 10.000 mp, 

identificat potrivit Cărții funciare nr. 100658 nr. cadastral 100658, liber de orice 

sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului 
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de investiţii „Construire Sală de sport Școlară, Sat Tiream, Comuna Tiream, 

Județul Satu Mare”. 

Art. 2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu 

respectarea reglementărilor în vigoare; 

Art. 3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei 

Tiream, județul Satu Mare a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, 

canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.); 

Art. 4. Consiliul Local al comunei  Tiream se obligă să asigure, în condițiile 

legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului ; 

Art. 5. Consiliul Local al Comunei Tiream se obligă ca, după predarea 

amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl 

intreţină pe o perioada de minim 15 ani; 

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 06.09.2022 

 

 

                           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. 41  din 06.09.2022 

REFERAT  DE APROBARE 

privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi 

asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - 

„Construire Sală de sport Școlară”, din comuna Tiream, judeţul Satu Mare 

    
Având în vedere subprogramul Săli de sport, derulat de Compania Naţională de 

Investiţii ”CNI” S.A., am solicitat, prin adresa nr. 705/09.03.2022, includerea în 
cadrul Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social a 
obiectivului „Construire Sală de dport școlară, Sat Tiream, Comuna Tiream, 
Județul Satu Mare”. 

 Prin răspunsul primit (Adresa C.N.I. S.A. nr. 13179/15.03.2022), Compania 

Naţională de Investiţii ”CNI” S.A. solicită, transmiterea unor documente. 

Printre acestea este necesară şi hotărârea consiliului local privind: 

- predarea amplasamentului (imobilul constituit din teren şi/sau construcţie, 

după caz) destinat construcţiei, pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, 

liber de orice sarcini, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei, prin CNI care va realiza investiţia;  

- amplasamentul se va preda de către beneficiar viabilizat, conform 

documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;  

- angajamentul de a asigura, în condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare 

pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului;  

- angajamentul de a asigura finanţare pentru racordurile la utilităţi (electrică, 

apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.);  

- obligativitatea ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, 

să menţină destinaţia acestuia şi să-l întreţină pe o perioadă de minimum 15 ani; 

Conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Tiream nr. 13/10.04.2006, în 

comuna Tiream se află un teren în suprafaţă de 10.000 mp, aparţinând domeniului 

privat al comunei, înscris în cartea funciară nr. 100658. 
Având în vedere cele mai sus arătate, supun aprobării Consiliului Local 

proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Tiream, la 06.09.2022 

PRIMAR 

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

Nr.exemplare :2/1 pag.  
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Nr. 41 din 06.09.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi 

asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - 

„Construire Sală de sport Școlară”, din comuna Tiream, judeţul 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. 42/06.09.2022. 
Obiectul proiectului de hotărâre îl constituie predarea către Ministerul  

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de 

Investiții  "C.N.I." S.A., pe baza de protocol, a terenului situat în comuna Tiream, 

aflat în proprietatea privată a comunei Tiream, în suprafață de 10.000mp, identificat 

potrivit Cărții funciare nr. 100658 Tiream, nr. cadastral 100658, liber de orice 

sarcini, în vederea si pe perioada realizării de către ,,C.N.I." - S.A. a obiectivului de 

investitii Proiect tip - „Construire Sală de sport Școlară”, din comuna Tiream, 

judeţul Satu Mare. 
   Având în vedere subprogramul Săli de sport, derulat de Compania Naţională 

de Investiţii ”CNI” S.A., Primăria comunei Tiream a solicitat, prin adresa nr. 
705/09.03.2022, includerea în cadrul Programului Naţional de Construcţii de Interes 
Public sau Social a obiectivului „Construire Sală de dport școlară, Sat Tiream, 
Comuna Tiream, Județul Satu Mare”. 

 Prin răspunsul primit (Adresa C.N.I. S.A. nr. 13179/15.03.2022), Compania 

Naţională de Investiţii ”CNI” S.A. solicită, transmiterea unor documente. 

Printre acestea este necesară şi hotărârea consiliului local privind: 

- predarea amplasamentului (imobilul constituit din teren şi/sau construcţie, 

după caz) destinat construcţiei, pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, 

liber de orice sarcini, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei, prin CNI care va realiza investiţia;  

- amplasamentul se va preda de către beneficiar viabilizat, conform 

documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;  

- angajamentul de a asigura, în condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare 

pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului;  
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- angajamentul de a asigura finanţare pentru racordurile la utilităţi (electrică, 

apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.);  

- obligativitatea ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, 

să menţină destinaţia acestuia şi să-l întreţină pe o perioadă de minimum 15 ani; 

În comuna Tiream sunt 5 unități de învățământ: 

- Școala gimnazială Tiream 

- Școala primară Tiream 

- Școala primară Vezendiu 

- Grădinița Portița 

- Grădinița Tiream 

În cadrul școlii învață un efectiv de 270 elevi, iar efectivul de copii al gradiniței 

este de 54 de copii.  

Reiterăm necesitatea promovării acestei investiţii, prioritară pentru 

administraţia noastră locală deoarece Comuna Tiream nu deţine nicio sală de sport 

în care tinerii să poată învăţa şi practica, pe toată durata anului, acest sport complex, 

benefic pentru dezvoltarea lor armonioasă. 

Realizarea acestui obiectiv este oportună şi este un factor important al vieţii 

sociale în comunei Tiream, deoarece: 

- dezvoltă potenţialul sportiv la nivelul comunei; 

- copiii învaţă de mici importanta sportului si a mişcării în viaţa lor; 

- creează, prin practicarea activităţilor socio-sportive, o societate deschisă şi 

conştientă de valoarea practicării sportului; 

- este un mediu propice al integrării sociale; 

- este fundamentală pentru cooperarea şi comunicarea interumană; 

- este mediu al transformării sociale (mentalitate); 

- reduce disparităţile economice între diferite categorii sociale; 

- promovează un stil de viaţă sănătos. 

Menţionăm, de asemenea, că pentru obiectivul de investiţie solicitat, nu 

beneficiem de finanţare din alte surse. 

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 06.09.2022 

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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