
R O M ÁN I A   

SZATMÁR MEGYE 
MEZŐTEREM KÖZSÉG  
HELYI TANÁCSÁNAK 
 
                                        

     18/2019-es számú Határozata 
egy fűnyíró kistraktor beszerzésnek jóváhagyásáról 

  
„Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară la data de 26 iunie 2019; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre nr.1420/22.05.2019, iniţiat în baza expunerii de motive a 
primarului comunei Tiream nr.1376/17.05.2019,însoţit de raportul de specialitate al compartimentului 
de resort nr.1342/14.05.2019, precum şi de rapoartele de avizare a comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local Tiream, nr.1,nr.2 şi nr.3, înregistrate sub nr. 1734, 1744 şi 1756 din 26.06.2019;  
Văzând prevederile : 
  - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi complectările  ulterioare, 
 -  Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi  completările ulterioare; 
 -  Prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  
prevederilor  referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din  legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice; 
  Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind norme de technică legislativă  pentru 
elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi complectările ulterioare, 
 În conformitate cu prevederile  art.36 alin.(2) ,lit.b)  – d) , raportat la prevederile alin.(4) 
lit.a),alin.(6) lit.a),  pct.9 din Legea administraţiei publice locale 215/2001,republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare  
           În temeiul prev.art.45 alin. (2) ,lit. a)  şi a  art.115 alin.(1) ,lit.b) din Legea administraţiei publice 
locale 215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art.1.  Se aprobă  achiziţionarea unui tractoraş pentru  tuns iarba necesar desfăşurării 
activitatilor de intreţinere  şi igenizare a domeniului public şi privat  al comunei Tiream, din bugetul  
local al comunei Tiream, în condiţiile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Art.2. - Se aprobă alocarea sumei de 16.000 lei TVA inclus, din bugetul local al comunei 
Tiream din disponubilului Capitolului de cheltuieli 70 Gospodărire comunală, pentru achiziţionarea 
utilajului menţionat la articolul precedent. 
 Art.3. - Cu ducerea la indeplinirea  a prezentei hotărârii se însărcinează primarul comunei 
Tiream  şi compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului .  

 Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream, se publică 
pe site-ul www.tiream.ro ,  Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  Primăriei  

                                                                                                  

Tiream, la 26 iunie 2019 
 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
                   Consilier local : Budai Csaba                              Secretar:jr. Maria Grigoraş 
 
 

Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 respectiv ale art.98 din Legea  
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Total consilieri în funcţie:11                                                                              Voturi pentru : 11                         
Nr. total consilierilor prezenţi: 11                                                                     Voturi împotrivă :nu sunt 
Nr. total al consilierilor absenţi :  0                                                                   Abţineri :        nu sunt 
Nr. total al consilierilor care au participat la dezbateri şi la vot :11 

 
 

Red./Tehn.G.M. 
5.Exemplare originale 

 

http://www.tiream.ro/


 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
COMUNA  TIREAM 
- P R I M A R – 
Nr.1376 din 17.05.2019 
 
 
 

                                      EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea achiziţionării unui  tractoraş de tuns iarba 

 
         Tar Nicolae, primarul comunei TIREAM, în temeiul prevederilor art 45 alin.(6) din Legea 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îmi exprim iniţiativa de promovare a 
unui proiect de hotărâre având ca obiect „aprobarea achiziţionării unui  tractoraş de tuns iarba” 

În conformitate cu  prevederile art. 63, alin.(1) lit.c) şi a alin.(4) lit.a)  din Legea nr. 215/ 2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare: primarul  
exercită funcţia de ordonator principal de credite.                                                                          Având 
în vedere următoarele  motive :                                                                                              - 
tractoraşul de tuns iarba este necesar pentru executarea lucrarilor de  întreţinere şi igienizare a 
domeniului public şi privat al comunei Tiream, judetul Satu Mare;                                                                                                 
 -  valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  16.000 lei – 70 Gospodărire comunală; 

 - achiziţionarea un nou tractoraş de tuns iarbă este necesar pentru eficientizarea activităţiilor de 
întreţinere a spaţiilor verzi existente în domeniului public şi privat  al Comunei Tiream, judetul Satu 
Mare . În prezent activitatea de intreţinere a spaţiilor verzi se realizează cu motocositor şi presupune 
un termen indelungat de intervenţie  şi cheltuieli mai mari. 

 Achiziţionarea se va face în condiţiile Legii  achiziţiilor publice nr.98/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv prin  achiziţie directă  având în vedere faptul că valoarea estimată  a 
achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 450.000 lei., conform art. 7, alin..(5)  din Legea nr.98/2016”  în  
cazuil în care  valoarea estimată a achiziţiei,fără TVA este mai mică de 450.200 lei „ 

      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, 

INIŢIEZ: 
proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui  tractoraş de tuns iarba 

 
 

Tiream, la 17 mai 2019  
INIŢIATOR PROIECT: 

Primar , 
dl. Tar Nicolae 

 
 

Red T.N.. 
Tehn.G.M. 
2Ex. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMARIA COMUNEI TIREAM 
Compartimentul contabilitate, impozite şi taxe locale,şi achiziţii publice  
Nr.1342 din 14.05.2019. 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea achiziţionării unui  tractoraş pentru  tuns iarba 

 
 

            Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Tiream, 
prin consilier Veibel Valeria , în temeiul prevederilor art.44 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale,republicată, formulez prezentul raport cu privire la necesitatea emiterii unui 
proiect de hotărâre  având ca obiect ,”apronarea  achiziţionării unui  tractoraş pentru  tuns iarba” având 
în vedere : 
  1. Categoria investiţiei: Dotari independente 
 2. Necesitatea şi oportunitate : Tractoraşul de tuns iarba este necesar pentru executarea 
 lucrarilor de  întreţinere a domeniului public şi privat al comunei Tiream, judetul Satu Mare 
 3.Valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: 16.000 lei – Capitolul de cheltuieli  70 Gospodărire 
comunală ; 
 4. Analiza cost-beneficiu ( pentru activele fixe corporale); Achiziţionarea un  tractoraş  
pentru   tuns iarbă este necesar pentru eficientizarea activităţiilor de întreţinere a spaţiilor verzi 
existente în domeniului public  şi privat al Comunei Tiream, judetul Satu Mare . În prezent activitatea 
de intreţinere a spaţiilor verzi se realizează cu motocositor şi presupune un termen indelungat de 
intervenţie  şi cheltuieli mai mari. 
 5.      Costurile de funcţionare şi de întreţinere sunt suportate din cadrul Capitolul de cheltuieli  70 
Gospodărire comunală ; 
 Achiziţia publică se va face în condiţiile Legii  achiziţiilor publice nr.98/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv prin  achiziţie directă  având în vedere faptul că valoarea estimată  a 
achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 450.000 lei., conform art. 7, alin..(5)  din Legea nr.98/2016”  în  
cazuil în care  valoarea estimată a achiziţiei,fără TVA este mai mică de 450.200 lei”; 
 - H.G.R. nr.395/2016 pentru  aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor  
referitoare  la atribuirea contractelor de achiziţii publice  diin Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice 
, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu  prevederile art. 63, alin.(1) lit.c) şi a alin.(4) lit.a)  din Legea nr. 215/ 2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare: primarul  
exercită funcţia de ordonator principal de credite. 
           Întrucât consiliul local prin atribuţiile pe care le are asigură , potrivit competenţelor  sale  şi în 
condiţiile legii, cadrul necesar  pentru furnizarea serviciilor publice  de interes local către cetăţeni,  
iniţiatorul proiectului va supune  aprobarea  acestuia  consiliului local al comunei Tiream, prin  hotărâre 
. 
 
                 Tiream, la  14 mai 2019. 
                                                                  CONSILIER, 
                                                           d-na Veibel Valeria  
 
 
 
Red.Tehn.V.V. 
2 Ex.originale” 
 
 


