
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. 12/2017 
privind instrumentarea proiectului de investiţie „Construire (Realizare şi dotare) „Şcoala 

Primară  Tiream ,P+1E , comuna Tiream, judeţul Satu Mare” 
 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă de îndată astăzi 15 martie 2017, 
           Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre, raportul compartimentului de resort, precum si rapoartele comisiilor de specialitate    
a Consiliului local al comunei Tiream,  

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare, 
Având în vedere  prevederile : 

 OUG.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,cu  
Modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administraţiei 
publice, nr. 1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
national de dezvoltare locala, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările şi completările  
ulterioare; 
  Luănd în considerare prevederile Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,actualizată,                                                                           
 În temeiul prevederilor art. 36 , alin.(2) lit.b) şi d), alin.(3) lit. d), alin.(6)  lit.a) pct.1,  art. 
45 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
      

 Art.1. -  Se aprobă instrumentarea  proiectului de investiţie „ Construire (Realizare şi 
dotare) „Şcoala Primară  Tiream ,P+1E , comuna Tiream, judeţul Satu Mare”,   ce 

urmează a fi depus  pentru finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală  - PNDL. 
Art.2. -  Se aprobă necesitatea  şi oportunitatea proiectului de investiţie „ Construire 

(Realizare şi dotare) „Şcoala Primară  Tiream ,P+1E , comuna Tiream, judeţul Satu 
Mare”,    

Art.3. - Se aprobă   indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiţie                    
„ Construire (Realizare şi dotare) „„Şcoala Primară  Tiream ,P+1E , comuna Tiream, 
judeţul Satu Mare”,conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre 
 Art.4. - Se aprobă asigurarea cofinanţării  din bugetul local  a cheltuielilor  neeligibile 
care nu se finanţează de la bugetul de stat prin  PNDL , în cuantum de  de  85.488,84 lei. 
 Art.5. -  Se desemnează  domnul Tar Nicolae, reprezentant legal şi primar al comunei 

Tiream pentru relaţia cu MDRAPFE.  
Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream, în 

termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu 
Mare,  se publică pe site-ul :www.tiream.ro, cu  cetăţeni, prin afişare la avizierul  Primăriei  
 

Tiream, la 15 martie 2017 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
                    Consilier local: Lieb Beata                               Secretar:jr. Maria Grigoraş 
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JUDEŢUL SATU MARE  
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       T I R E A M 
                                                                                          ANEXA  Nr.1,la HCL.Nr.12/2017 

 
 
 
 

NDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII :   
 

 „Construire (Realizare şi dotare) „Şcoala Primară  Tiream ,P+1E , comuna Tiream, 
judeţul Satu Mare”, finanţat  prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală  

 
 
 
 PRINCIPALII INDICATORII TEHNICO- ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 
                                    
1. Valoarea  totală a investiţiei :  inclusiv TVA 19%:                 1.892.610,89 lei  
                                                                                                     417.223,86euro     
               din care : 
                               - construcţii – montaj                                 1.352.149,40 lei  
                                                                                                     298.079,76 euro 
 
2.Finanţarea obiectivului de investiţie : 
   
2.1 Bugetul de stat, total  :      inclusiv TVA  19%             1.807.122,05 lei , din fonduri 

alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală din  domeniul specific „PNDL” din cadrul 
subprogramului „Modernizarea satului românesc”.   
 
2.2. Bugetul local (cofinanţare) : inclusiv TVA  19%                 85.488,84lei 
 
 
 Notă: Capitolul 1, Capitolul 3 cu excepţia PT+DE, Capitolul 5.1.2, Capitolul 5.2 şi 
Capitolul 6  nu se finanţează  de către Ministerul dezvoltării regionale  şi administraţiei 
publice locale, se vor finanţa de către beneficiar. 
 
         
 

 Valorile sunt confidenţiale, includ TVA  , şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare 
 
 

Tiream, la 15 martie 2017 
 
 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
                      Consilier local :Lieb Beata                               Secretar:jr. Maria Grigoraş 
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