
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
    - P R I M A R - 

 
EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii : Proiectare şi execuţie instalaţie de detectare, semnalizare şi avertizare  

incendiu  la Căminul cultural din localitatea Tiream     
 
În conformitate cu  prevederile art.63, alin.(1) lit.d) şi ale alin.(5) lit.d) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,”Primarul – ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei 
si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), 

precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unităţii 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 ;    

Căminul cultural din localitatea Tiream ,nu  este prevăzut cu instalaţie de detectare, 
semnalizare şi avertizare  incendiu  conform standardelor prevăzute pentru obţinerea avizului 
ISU  de la Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă  ”SOMEŞ” al Judeţului Satu Mare ,  
motiv pentru care  propun consiliului local  aprobarea proiectării şi  execuţiei unei instalaţii de 
detectare, semnalizare şi avertizare  incendiu  la acest bun imobil. 
Tinând cont de  necesitatea  asigurării instalaţiilor necesare  pentru obţinerea avizului ISU 
de funcţionare  a bunurilor imobile  din domeniul  public sau privat al comunei Tiream, 
propun Consiliului local al comunei Tiream, aprobarea  indicatorilor tehnico – economici  
pentru  proiectare şi execuţie  instalaţie de detectare, semnalizare şi avertizare  incendiu  la 
Căminul cultural din localitatea Tiream. 
  În temeiul prevederilor art.36, alin.(4), lit.d) şi ale art.45 alin.(2) lit.a) din Legea  

 administraţiei  publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare  
 cu privire la atribuţia consiliului local de a aproba , la propunerea primarului :  
 d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de 
investitii de interes local, in conditiile legii, coroborate cu prevederile art. 45 alin. (6) din din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările 
ulterioare, 

      În temeiul prevederilor art. 44 alin.(1) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele ale 
art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
                                                                         I N I Ţ I E Z: 
proiectul de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de 

investiţii : 
 

Obiectivul : Proiectare şi execuţie instalaţie de detectare, semnalizare şi avertizare  
incendiu  la Căminul cultural din localitatea Tiream     

 
Tiream, la 26 iulie  2017 

 
                                                             P R I M A R , 
                                                          dl.Tar Nicolae  
Red.T.N. 
Tehn.G.M. 
2.Ex. 

 
 
 
 



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 
Compartimentul :contabilitate, impozite şi taxe locale şi achiziţii publice   

 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii : Proiectare şi execuţie instalaţie de detectare, semnalizare şi avertizare  

incendiu  la Căminul cultural din localitatea Tiream     
 
Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei  

Tiream, prin contabil  Mihalca Ramona, în temeiul prevederilor art.44 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, formulez prezentul raport cu privire la 
proiectul de hotărâre  privind aprobarea  indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de 
investiţie: “Proiectare şi execuţie instalaţie de detectare, semnalizare şi avertizare  
incendiu  la Căminul cultural din localitatea Tiream“,constatând respectarea  
prevederilor 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.    

Văzând că au fost respectate prevederilor art.36 alin. (4), lit.d) din Legea nr.215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, cu 
privire la atribuţia consiliului local de a aproba , la propunerea primarului :  

 d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru 

lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii,  
Având in vedere faptul că finanţarea  obiectivului de investiţie, este prezăzută a se 

realiza  din fonduri  de la Bugetul local , la  rectificarea bugetului  local  se  va propune 
alocarea  sumei necesară pentru  finanţarea investiţie. 

Potrivit prevederilor art. 36, aliniat 2, lit. b  ,alin.(4), lit.d), coroborate cu prevederile  
art.45 alin.(2) lit.e) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu  
modificările şi completările ulterioare, în considerarea celor expuse mai sus considerăm 
necesară şi oportună adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor 
tehnico- economici la obiectivul de investiţie: “ Proiectare şi execuţie instalaţie de 
detectare, semnalizare şi avertizare  incendiu  la Căminul cultural din localitatea 
Tiream ,  conform anexei la proiectul de hotărâre. 
 
          Tiream, la  26 iulie  2017  
 

C O N T A B I L , 
ec. Mihalca Ramona  

 
 
 
 
 

Red./Tehn.M.R. 
2.Ex. 

 
 

 


