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Nr. 9  din  28.01.2022 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                               
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : 

“Amenajarea unui  teren de sport multifuncțional în cadrul Școlii primare din 

localitatea Tiream, județul Satu Mare” 

 

 Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Tiream, înregistrat sub nr. 

9/28.01.2022, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al compartimentului de resort 

înregistrată sub nr. 9/28.01.2022 și avizele de aprobare ale comisiilor de specialitate  nr. 

1, 2 și 3 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

 

 Văzând prevederile: 

            - art. 41 și 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;  

 - art.5, alin. (4)  și Anexa nr. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind 

etapele  de elaborare  şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/ proiectelor de investiţii  finanţate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

  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)  și prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) 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 indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul  de investiţie: 

“Amenajarea unui  teren de sport multifuncțional în cadrul Școlii primare din 

localitatea Tiream, județul Satu Mare”, conform Anexei nr. 1, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
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 ART. 2. - Lucrările de amenajare a terenului de sport în cadrul Școlii primare din 

localitatea Tiream, județul Satu Mare, se vor 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, conducerii Şcolii Primare Tiream, se publică pe site-ul : 

www.tiream.ro, și prin afişare la avizierul Primăriei. 

 

                                                        Tiream, la 28.01.2022 

 

 

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

                               PRIMAR,                                             Secretar generat UAT 

                           dl. Tar Nicolae                                           cj. Candid Humă 
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Anexă la proiect 
 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie: 

“Amenajarea unui  teren de sport multifuncțional în cadrul Școlii primare din 

localitatea Tiream, județul Satu Mare” 
 

Denumirea obiectivului de investiţie: “Amenajarea unui  teren de sport 

multifuncțional în cadrul Școlii primare din localitatea Tiream, județul Satu Mare” 

Amplasamentul obiectivului: loc. Tiream, str. Mică, nr. 1, jud. Satu Mare. 

Elaboratorul documentației de autorizare a executării lucrărilor de construire este 

S.C. New Green Project 2015  S.R.L. 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI: 

Valoarea totală a investiției: 154.130,00 (fără TVA) 

 

CAPACITĂȚI TEHNICE: 
Nr. 

 
Crt. 

Denumire Activitate UM Cant. PU 
Valoare 

RON 

  Teren de sport cauciucat         

1 
Decapare strat natural, cu o grosime de 20 cm, mecanic si 
finisat marginile manual 

mc 75 65 4.875,00 

2 
Incarcarea si transportul pamantului la o distanta mai 
mica de 5 km 

to 115 24 2.760,00 

3 
Strat de balast de 12 cm grosime, compactat mecanic, si 
folie separator ( 300 mp ) 

mc 48 125 6.000,00 

4 Bordura prefabricata in pat de beton, 100x20x5 cm ml 70 80 5.600,00 

5 
Placa de beton C16/20, 10cm grosime, turnata cu pompa 
de beton, cu folie separator 

mc 30 515 15.450,00 

6 
Plasa sudata de 6x200x200 mm, montata cu suprapuneri, 
ridicata pe inaltatori  

mp 300 22 6.600,00 

7 
Pavarea terenului, cu placi de cauciuc de 30 mm 
grosime,de dimensiune 1000x1000 mm, cu montare si 
transport 

mp 300 215 64.500,00 

8 
Marcajul terenului de sport, cu marcaj de 5 cm grosime, 
culoare alba 

set 1 2850 2.850,00 

9 
Dotarea terenului cu porti de handbal complet echipate, 
si un stalp de baschet echipata, cu prize betonate 

set 1 6850 6.850,00 
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10 
Montarea gardului de imprejmuire in jurul terenului, de 5 
ml inaltime catre gardul tencuit, si 3 ml inaltime pe trei 
laturi ( demontarea si montarea portii de intrare ) 

ml 70 495 34.650,00 

  Total I. fara TVA       150.135,00 

  Groapa de saritura in lungime         

11 Bordura prefabricata in pat de beton, 100x20x5 cm ml 22 80 1.760,00 

12 
Placa de beton C16/20, 10cm grosime, turnata cu pompa 
de beton, cu folie separator 

mp 1.5 515 772,50 

13 
Plasa sudata de 6x200x200 mm, montata cu suprapuneri, 
ridicata pe inaltatori  

mp 12.5 22 275,00 

14 
Covor de cauciuc, de 1,25 ml latime, de 3 cm grosime, 
lipita  

mp 12.5 95 1.187,50 

  Total II. fara TVA       3.995,00 

  Total general fara TVA       154.130,00 

  
TVA  19% 

    
29.284,7 

  Total general cu TVA 
      

183.414,70 

Finanţarea obiectivului: Se va realiza din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei 

Tiream. 

Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare. 

                                                       Tiream, la 28.01.2022 
 

                   INIŢIATOR                                                Avizat pentru legalitate: 

                      PRIMAR,                                             Secretar generat UAT Tiream                                                      

                  dl. Tar Nicolae                                                 cj. Candid Humă 
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Nr. 9  din 28.01.2022 

 

 

 

REFERAT  DE APROBARE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii: “Amenajarea unui  teren de sport multifuncțional în cadrul 

Școlii primare din localitatea Tiream, județul Satu Mare” 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.155, alin. (1), lit. d) şi ale alin. (5) lit. d) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare: ”Primarul - ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, 

inspectiei si controlului furnizarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 

129 alin. (6) si (7), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii 

administrativ-teritoriale„. 

 

Luând în considerare prevederile art. 41 și 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;    

 

 În conformitate cu prevederile  art. 5, alin. (4)  și Anexa 11 din Hotărârea 

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

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii  finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 

            Tinând cont de necesitatea efectuării lucrărilor de investiţie “ Amenajarea unui  

teren de sport multifuncțional în cadrul Școlii primare din localitatea Tiream, județul 

Satu Mare”, propun Consiliului local, aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii : “Amenajarea unui  teren de sport multifuncțional în cadrul 

Școlii primare din localitatea Tiream, județul Satu Mare”,  pentru  realizarea acestui 

obiectiv de investiţie. 

 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit.b, alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 

57/2019 Codul administrativ, modificată, cu privire la atribuţia consiliului local de a 
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aproba, la propunerea primarului :  d)  aprobă, la propunerea primarului, documentațiile 

tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii. 

 

 În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1),coroborate cu prevederile alin.(8), lit. a) 

al  aceeluiaș  articol  din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, modificată,   

 

                                                             I N I Ţ I E Z: 

 

proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii : “Amenajarea unui  teren de sport multifuncțional în cadrul 

Școlii primare din localitatea Tiream, județul Satu Mare” . 

 

 

Tiream, la 28.01.2022 

 

 

INIŢIATOR PROIECT 

 PRIMAR - TAR NICOLAE 
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Nr. 9 din 28.01.2022 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii: “Amenajarea unui  teren de sport multifuncțional în cadrul 

Școlii primare din localitatea Tiream, județul Satu Mare” 

 

 

 

Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Tiream, prin contabil Gnandt Henrietta, în temeiul prevederilor art. 136, alin. 

(8), lit. b) și alin. (10)  din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, modificată, formulez 

prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre nr. 9/28.01.2022 privind 

aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : Amenajarea 

unui  teren de sport multifuncțional în cadrul Școlii primare din localitatea Tiream, 

județul Satu Mare”, în conformitate cu prevederile : 

  -  art. 41 şi art. 44  alin.(1) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale,cu 

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

documentaţiile tehnico – economice;   

 - art.5, alin. (4) și Anexa nr. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind 

etapele  de elaborare  şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii  finanţate din fonduri publice,cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - 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) din O.U.G. nr. 

57/2019 privindCodul administrativ, modificată, cu privire la atribuţia consiliului local 

de a aproba , la propunerea primarului :  

 d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările 

de investiții de interes local, în condițiile legii. 

Având in vedere faptul că finanţarea obiectivului de investiţie, este prezăzută a se 

realiza din fonduri de la Bugetul local, secţiunea de dezvoltare, suma necesară pentru 

realizarea obiectivului de investiţie este prevăzută în proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetului local  pe anul 2021  și  trebuie  aprobată de Consiliul local al comunei 

Tiream, în cadrul aceleaşi şedinţe de lucru. 
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În temeiul prevederilor art.. 129, alin. (2), lit. b, alin. (4) lit .d), art. 139, alin.(3) lit. 

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

administrativ, modificată, în considerarea celor expuse mai sus, consider necesară şi 

oportună  aprobarea  proiectului  de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii : Amenajarea unui teren de sport multifuncțional 

în cadrul Școlii primare din localitatea Tiream, județul Satu Mare”. 

În acest sens, cu respectarea prevederilor legii, propun spre dezbatere și aprobare 

Consiliului local, Proiectul de hotărâre în forma prezentată.     

                                                      

 

               Tiream, la 28.01.2022.  

 

C O N S I L I E R, 

Gnandt Henrietta 
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