
R O M Â N I A  

JUDEŢUL SATU MARE  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
       T I R E A M 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A Nr. 9/2016 
privind  aprobarea bugetului final al proiectului „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, 

com.Tiream, jud. Satu Mare”, finanţat din fonduri europene  nerambursabile  prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală  

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 30.03.2016;  
           Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre,raportul de specialitate al compartimentului de resort, precum şi rapoartele de aviz 
favorabil a comisiilor  de specialitate  nr.1 , nr.2 şi nr.3  a Consiliului local al comunei Tiream; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Având în vedere  încheierea procedurilor achiziţiei publice  şi atribuirea contractului 
achiziţiei , precum şi a diminuării cotei taxei pe valoarea adăugată de la 24%  la 20% 
incepand cu 01.01.2016 pentru proiectului „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, 
com.Tiream, jud. Satu Mare”, finanţat din fonduri europene  nerambursabile  prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală ; 
 În  conformitate cu  cerinţele Gihidului solicitantului  pentru Măsura  41- Submăsura 41 
-322 “ Renovarea ,dezvoltarea satelor , îmbunătăţirea serviciilor  de bază  pentru economia  
şi populaţia rurală  şi punerea în valoare  a moştenirii culturale “ 
 Ţinând cont de prevederile art.20 alin.(1) lit.j) , art.41 şi art.44 alin.(1) din Legea 
nr.273/2006  a finanţelor publice locale , cu modificările şi completările ulterioare ; 
           Analizând, Contractul de finanţare Nr.C 413322011263225009/11.11.2013(codul 
vechi ) încheiat  în cadrul PNDR 2007 -2013 cu  continuarea implementării proiectului  şi 
depunerea ultimei tranşe de plată în vederea decontării în cadrul  PNDR 2014 -2020 în baza 
contractului de finanţare nr. C1920322T211263225009(codul nou)pentru acordarea  
ajutorului financiar  nerambursabil  în condiţiile  Programului Naţional de Dezvoltarea Rurală 
pentru  proiectul “ Reabilitare  Cămin  Cultural  în  loc.Tiream, com.Tiream, jud.Satu 
Mare “,  cu o durată de realizare a investiţiei şi implementare a proiectului de  33 luni,dar nu 
mai târziu de  data de 11.08.2016; 
  - Hotârarea Consiliului Local nr. 30  din 12 septembrie 2012  privind  instrumentarea 
proiectului “Reabilitare Cămnin Cultural în loc. Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare “; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) , alin.(4) lit.d)şi f) şi art.45 alin.(2) lit.a) din 
Legea admninistraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

      H  O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. - Se aprobă bugetul final în urma încheierii procedurilor de achizitii publice şi a 
cotei taxei pe valoarea adaugata la 20% incepand cu 01.01.2016 pentru proiectul 
„Reabilitare Cămin Cultural în loc. Tiream, com. Tiream, jud. Satu Mare „ cofinanţat  
prin  P.N.D.R.  Măsura  41- Sub - măsura  41 – 322” în cuantum  de 155.361 lei  fără TVA ,  
din care valoarea de 114.174 lei fără TVA reprezintă valoarea eligibilă, iar valoarea de 
41.187 lei fără TVA  reprezintă valoare neeligibilă  acoperită din bugetul propriu al comunei 
Tiream. 
 Art.2. - Comuna Tiream îşi asumă finanţarea  din bugetul propriu  a sumelor 
neeligibile  prevăzute  în bugetul  final. 
  
 
 
 



 
 
 
 Art.3.- – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 
Comunei Tiream , domnul Schvegler Arpad. 
 Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică , prin grija secretarului , primarului comunei 
Tiream, Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, compartimentului de contabilitate din cadrul 
Primăriei comunei Tiream se publică  pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la 
avizierul Primăriei  

Tiream, la  30 martie 2016 
 
 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
                   Consilier local : Man Niculae                       Secretar:jr. Maria Grigoraş 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red./Tehn. G.M. 
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL  SATU MARE 
COMUNA TIREAM 
     - P R I M A R - 
Nr.403 din 03.03.2016 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea bugetului final al proiectului „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, 

com.Tiream, jud. Satu Mare”, finanţat din fonduri europene  nerambursabile  prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală  

 
  Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinara din data de …….. 2016; 
 Având în vedere  încheierea procedurilor achiziţiei publice  şi atribuirea contractului 
achiziţiei , precum şi a diminuării cotei taxei pe valoarea adăugată de la 24%  la 20% 
incepand cu 01.01.2016 pentru proiectului „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, 
com.Tiream, jud. Satu Mare”, finanţat din fonduri europene  nerambursabile  prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală ; 
 În  conformitate cu  cerinţele Gihidului solicitantului  pentru Măsura  41- Submăsura 41 
-322 “ Renovarea ,dezvoltarea satelor , îmbunătăţirea serviciilor  de bază  pentru economia  
şi populaţia rurală  şi punerea în valoare  a moştenirii culturale “ 
 Ţinând cont de prevederile art.20 alin.(1) lit.j) , art.41 şi art.44 alin.(1) din Legea 
nr.273/2006  a finanţelor publice locale , cu modificările şi completările ulterioare ; 
           Analizând,Contractul de finanţare Nr. C 413322011263225009/11.11.2013(codul 
vechi ) încheiat  în cadrul PNDR 2007 -2013 cu  continuarea implementării proiectului  şi 
depunerea ultimei tranşe de plată în vederea decontării în cadrul  PNDR 2014 -2020 în baza 
contractului de finanţare nr. C1920322T211263225009(codul nou)pentru acordarea  
ajutorului financiar  nerambursabil  în condiţiile  Programului Naţional de Dezvoltarea Rurală 
pentru  proiectul “ Reabilitare  Cămin  Cultural  în  loc.Tiream, com.Tiream, jud.Satu 
Mare “,  cu o durată de realizare a investiţiei şi implementare a proiectului de  33 luni,dar nu 
mai târziu de  data de 11.08.2016; 
  - Hotârarea Consiliului Local nr. 30  din 12 septembrie 2012  privind  instrumentarea 
proiectului “Reabilitare Cămnin Cultural în loc. Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare “; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) , alin.(4) lit.d)şi f) şi art.45 alin.(2) lit.a) din 
Legea admninistraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

      H  O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. - Se aprobă bugetul final în urma încheierii procedurilor de achizitii publice şi a 
cotei taxei pe valoarea adaugata la 20% incepand cu 01.01.2016 pentru proiectul 
„Reabilitare Cămin Cultural în loc. Tiream, com. Tiream, jud. Satu Mare „ cofinanţat  
prin  P.N.D.R.  Măsura  41- Sub - măsura  41 – 322” în cuantum  de 155.361 lei  fără TVA ,  
din care valoarea de 114.174 lei fără TVA reprezintă valoarea eligibilă, iar valoarea de 
41.187 lei fără TVA  reprezintă valoare neeligibilă  acoperită din bugetul propriu al comunei 
Tiream. 
 Art.2. - Comuna Tiream îşi asumă finanţarea  din bugetul propriu  a sumelor 
neeligibile  prevăzute  în bugetul  final. 
 Art.3.- – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 
Comunei Tiream , domnul Schvegler Arpad. 
 Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică  Primarului Comunei Tiream, Instituţiei 
Prefectului Judeţului Satu Mare,  se publică pe si –tul  instituţiei www.tiream.ro   se  afişează 
la avizierul Primăriei comunei Tiream. 
 

Tiream, la   martie  2016 
 

INIŢIATOR , 
PRIMAR 

dl. Schvegler Arpad  
Red./Tehn..G.M 
2.Ex. 

http://www.tiream.ro/


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

 

 
E X P U N E R E  D E   M O T I V E  

privind   aprobarea bugetului final al proiectului „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, 
com.Tiream, jud. Satu Mare”, finanţat din fonduri europene  nerambursabile  prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală  

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 63 , alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a) ,coroborate cu 
prevederile alin.(1) lit.d) şi alin.(5) lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, primarul  exercită funcţia de  ordonator principal de credite, respectiv primarul 
coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului 
de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate 
publică  de interes local. 
 În anul 2012 prin HCL. nr.30/12.09.Consiliul local a aprobat instrumentarea proiectului 
intitulat ”Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat 
prin F.E.A.D.R. Măsura  322 , din cadrul  programului - Renovarea ,dezvoltarea satelor , 
îmbunătăţirea serviciilor  de bază  pentru economia  şi populaţia rurală  şi punerea în 
valoare  a moştenirii culturale “, program gestionat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, prin Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, precum şi documentaţia 
tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii integrat respectiv. 

    În anul 2013, s-a semnat cu APDRP contractul de finanţare nerambursabilă Nr. 
 C 413322011263225009/11.11.2013 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil  în 

condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală România. pentru acordarea  

ajutorului financiar  nerambursabil  pentru  proiectul intitulat “ Reabilitare  Cămin  Cultural  
în  loc.Tiream, com.Tiream, jud.Satu Mare “, cu o perioadă de implementare de 24 luni, 
respectv până în data de 30 septembrie 2015, pentru suma de 114.954 lei  fără TVA . 
  În anul 2015 prin HCL:nr.15/26.03.2015  Consiliul local a aprobat  modificările tehnice 
şi bugetare necesare, respectiv o valore a proiectului de 158.631 lei  fără TVA ,  din care 
valoarea de 114.954 lei fără TVA reprezintă valoarea eligibilă  cuprinsă în contractul  de 
finanţare Nr. C 413322011263225009/11.11.2013 , iar valoarea de 43.677 lei fără TVA  
reprezintă valoare neeligibilă  acoperită din bugetul propriu al comunei Tiream. 
 Având  în vedere  încheierea procedurilor achiziţiei publice  şi atribuirea contractului 
achiziţiei , precum şi a diminuării cotei taxei pe valoarea adăugată de la 24%  la 20% 
incepand cu 01.01.2016 pentru proiectului „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, 
com.Tiream, jud. Satu Mare” valoarea finală a  proiectului  este de 155.361 lei  fără TVA ,  
din care valoarea de 114.174 lei fără TVA reprezintă valoarea eligibilă, iar valoarea de 
41.187 lei fără TVA  reprezintă valoare neeligibilă  acoperită din bugetul propriu al comunei 
Tiream. 
 Analizând , Contractul de finanţare Nr. C 413322011263225009/11.11.2013(codul 
vechi ) încheiat  în cadrul PNDR 2007 -2013 cu  continuarea implementării proiectului  şi 
depunerea ultimei tranşe de plată în vederea decontării în cadrul  PNDR 2014 -2020 în baza 
contractului de finanţare nr. C1920322T211263225009(codul nou)pentru acordarea  
ajutorului financiar  nerambursabil  în condiţiile  Programului Naţional de Dezvoltarea Rurală 
pentru  proiectul “ Reabilitare  Cămin  Cultural  în  loc.Tiream, com.Tiream, jud.Satu 
Mare “,  cu o durată de realizare a investiţiei şi implementare a proiectului de  33 luni,dar nu 
mai târziu de  data de 11.08.2016; 
 Ţinând cont de prevederile art.20 alin.(1) lit.j) , art.41 şi art.44 alin.(1) din Legea 
nr.273/2006  a finanţelor publice locale , cu modificările şi completările ulterioare ; 
 
 



 
 
  
 
 
 În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) 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 bugetului final al proiectului „Reabilitare 

Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare”, finanţat din fonduri 
europene  nerambursabile  prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

 
Tiream,la   3 martie 2016 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR 

dl. Schvegler Arpad 
Red.S.A... 
Tehn.G.M. 
2Ex. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  
privind   aprobarea bugetului final al proiectului „Reabilitare Cămin Cultural în 

loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare”, finanţat din fonduri europene  
nerambursabile  prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

 
 
 Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei 
Tiream, prin consilier Danci Doina – Melania, în temeiul prevederilor art.44 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicate, formulez prezentul raport cu privire la 
proiectul de hotărâre referitor la aprobarea bugetului final al proiectului „Reabilitare 
Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare”, finanţat din fonduri europene  
nerambursabile  prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, , iniţiat de dl.primar, din punct 
de vedere a respectării prevederilor Legii nr.273/2006  privind finanţele  publice locale  şi a  
Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
          Din analiza proiectului de hotărâre  constat că iniţiatorul a respectat  prevederile art. 63 
alin.(1) lit.c) şi ale alin.(4) lit.a) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată ,cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 41 şi 
art. 45  din  Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare,  referitoare la cheltuielile  pentru investiţii publice şi alte investiţii, 
 Prin proiectul de hotărâre iniţiat, ordonatorul princiipal de credite a solicitat  consiliului 
local aprobarea bugetului final al proiectului: „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, 
com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. Măsura  322, valoarea finală a  
proiectului  este de 155.361 lei  fără TVA ,  din care valoarea de 114.174 lei fără TVA 
reprezintă valoarea eligibilă, iar valoarea de 41.187 lei fără TVA  reprezintă valoare 
neeligibilă  acoperită din bugetul propriu al comunei Tiream. 
 Conform Contractul de finanţare Nr. C 413322011263225009/11.11.2013(codul vechi ) 
încheiat  în cadrul PNDR 2007 -2013 cu  continuarea implementării proiectului  şi depunerea 
ultimei tranşe de plată în vederea decontării în cadrul  PNDR 2014 -2020 în baza contractului 
de finanţare nr. C1920322T211263225009(codul nou)pentru acordarea  ajutorului financiar  
nerambursabil  în condiţiile  Programului Naţional de Dezvoltarea Rurală pentru  proiectul “ 
Reabilitare  Cămin  Cultural  în  loc.Tiream, com.Tiream, jud.Satu Mare “,  cu o durată 
de realizare a investiţiei şi implementare a proiectului de  33 luni,dar nu mai târziu de  data 
de 11.08.2016, s-a   ajuns la o valoare finală a proiectului de 155.361 lei  fără TVA ,  din care 
valoarea de 114.174 lei fără TVA reprezintă valoarea eligibilă, iar valoarea de 41.187 lei fără 
TVA  reprezintă valoare neeligibilă  acoperită din bugetul propriu al comunei Tiream.  
 Având în vedere faptul că  prin  art.2 din Hotărarea consiliului local nr.30 din 12.09. 
2012 privind instrumentarea proiectului intitulat ”Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, 

com.Tiream, jud. Satu Mare”, consiliul local s-a angajat să  cuprindă in bugetul local 
cheltuielile pentru perioada de realizare a investitiei, propunerea  iniţiatorului  
proiectului  este justificată şi legală. 

 
Tiream, la  3 martie 2016 

 

C O N S I L I E R , 
Danciu   Doina -Melania 

 
 

 



Red./TehnD.D.M. 
2.Ex. 

 


