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47  / 2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
azoknak a költségfajtáknak a finanszírozásáról a  helyi költségvetésből, amelyeket az Országos 

Vidékfejlesztési Program (PNDL) nem fedez az állami költségvetésből  

            „Mezőteremi Óvoda” megépítése (felépítés, és berendezés) 4 óvodás csoport részére, 

Mezőterem településen, Szatmár megyében beruházás keretében 

 

     Mezőterem község Helyi Tanácsa a 2017. november 13-ra összehívott közgyűlésén;  

           Figyelembe véve az előterjesztett határozattervezetet, a határozattervezetben foglaltakat, a 

szakosztályok jóváhagyó beszámolóit, valamint Mezőterem község Helyi Tanácsa az illetékes osztály 

beszámolóját és az 1., 2., 3-as szakbizottság jelentéseit  

 Figyelembe véve a 89/2015-ös sz. törvényben elfogadott 28/2013-as sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet  rendelkezéseit és annak a 1851/2013-as  Rendelkezését a a gyakorlatba ültetési  

normák tekintetében,                      

 valamint a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es 

számú Törvény 36-os cikkelyének (4) bekezdés a) betűje és a (2) bekezdés „b” betűje és a 49. cikkely 

alattiakban foglaltak és a                         

45. cikkely (2) bekezdés “a” betűje valamint a illetve a 115 cikkely (1) bekezdése “b” betű alattiakban 

foglaltak alapján, 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. cikkely – Jóváhagyja a 84.571,23 lejnek (TVA-val) a helyi költségvetésből való 

finanszírozását, a : Mezőteremi Óvoda” megépítése (felépítés, és berendezés) 4 óvodás 

csoport részére, Mezőterem településen, Szatmár megyében beruházás 

megvalósíthatósága érdekében, amelyet a PNDL program nem finanszíroz.  

2. cikkely – Jóváhagyja Mezőterem község általi finanszírozást a projekt megvalósítása idején 

esetleg keletkező más, nem elszámolható egyéb lehetséges költségek esetében is.  

3. cikkely  - Jelen határozat végrehajtására meghatalmazza Mezőterem község polgármesterét, 

akit a Helyi Tanács erre felhatalmaz. 

           4. cikkely- - Jelen Határozatot a községi jegyző közli Mezőterem község polgármesterével, 

Szatmár Megye Prefektúrájával, a könyvelési osztállyal és közzé teszi a község www.tiream.ro 

honlapján, és kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára. 

 

Mezőterem, 2016. november 13-án, 

 

 

                     ÜLÉSELNÖK,                                             ELLENJEGYZI, 

                   Straţi Vasile tanácsos                                  Maria Grigoraş 
                               községi jegyző 

 

                                                      

Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi közigazgatási 

Törvény 45. (2) bekezdés a) rendelkezéseinek betartása mellett fogadták el. 

Tanácsosok összlétszáma: 11, jelen levő tanácsosok száma – 11, hiányzó tanácsosok száma – 0,  

mellette szavazók száma – 10, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma - 1 

 

 

 

 

 

 

http://www.tiream.ro/
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HATÁROZATTERVEZET  

azoknak a költségfajtáknak a finanszírozásáról a  helyi költségvetésből, amelyeket az Országos 

Vidékfejlesztési Program (PNDL) nem fedez az állami költségvetésből   

            „Mezőteremi Óvoda” megépítése (felépítés, és berendezés) 4 óvodás csoport részére, 

Mezőterem településen, Szatmár megyében beruházás keretében 

 

 „Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară  la data de …. noiembrie 
2017; 
          Văzând expunerea de motive nr.2452 din 10.11.2017, iniţiată de primarul comunei 
Tiream, privind aprobarea finanţării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru 
investiția “Construire (Realizare si dotare) „Grădinița cu Program Normal Tiream”, 4 
grupe, comuna Tiream, județul Satu Mare”,  
   Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr.89/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicaţie a prevederilor OUG nr. 28/2013, 

  În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(4) art. 45 alin. (2) lit. a) şi art.115 alin.(1) lit. b) din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, 

  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

  ART.1. - Se aprobă, finanţarea din bugetul local pentru cheltuielile neeligibile estimate 
în valoare de 84.571,23 lei inclusiv TVA, pentru proiectul: “Construire (Realizare si dotare) 
„Grădinița cu Program Normal Tiream”, 4 grupe, comuna Tiream, județul Satu Mare” în 
vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. 
  ART.2. - Se aprobă suportarea de către Comuna Tiream a cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului, precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării 
proiectului. 
 ART.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărârii se însărcinează  
primarul comunei Tiream, care primeşte  mandat  din partea consiliului local Tiream. 
          ART.4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei Tiream, în 
termenul prevăzut de lege , Primarului  comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu 
Mare, se publică  pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei. 
 

Tiream, la  10 noiembrie  2017 
 
 

I N I Ţ I A T O R, 
PRIMAR, 

dl. Tar Nicolae 
 
 

Red.Tehn.G.M. 
2.Ex. 
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JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA TIREAM 
- PRIMAR – 
Nr.2452 din  10.11.2017 
 
 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

privind aprobarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează 
de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, a obiectivului de investiţii 

“Construire (Realizare si dotare) „Grădinița cu Program Normal Tiream”, 4 grupe, 
comuna Tiream, județul Satu Mare” 

 
 

1. PREZENTAREA PROIECTULUI: 
 
Proiectul “Construire (Realizare si dotare) “Construire (Realizare si dotare) „Grădinița cu 
Program Normal Tiream”, 4 grupe, comuna Tiream, județul Satu Mare”  vizează asigurarea 
desfășurării în bune condiții a procesului educațional în cadrul Grădiniței cu Program Normal 
Tiream, respectiv obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor obligatorii 
Costurile estimative ale investiţiei:  

Valoare totală (inclusiv TVA): 1.244.629,51 lei,   
 

din care, C+M (inclusiv TVA) : 807.021,11 lei 
  

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):   
 

- 500 mp constr. desfăşurată, 400 mp utili, 4 grupe de copii de nivel preșcolar (min. 
45 copii), sala mese, sala informatică, depozit, baie. 

 
Eşalonarea investiţiei (INV/C+M ) 

- Anul I (100%) – INV = 1.244.629,51lei / C+M = 807.021,11 lei  
  
Durata de realizare a investiţiei:  
 

- 2 luni  – implementare, elaborare PT, DDE, CS 
 - verificare tehnică 
 - proceduri de achiziţie publică şi atribuirea contractelor 
 - consultanţă, managementul investiţiei 
 - asistenţă tehnică din partea dirigintelui de şantier 
  

- 10 luni – execuţia lucrărilor 
 
 EXPUNEREA MOTIVELOR CARE STAU LA BAZA SOLICITĂRII 
 
                     La nivel naţional se derulează din anul 2013 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală (PNDL), aprobat prin OUG 28/2013. Responsabil şi coordonator al acestui program 
este Ministerul Dezvoltării  Regionale şi Administraţiei Publice. 
                    Începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă nr.6 din 18 ianuarie 
2017, se instituie etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală, care se derulează 
conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013, aprobată prin Legea 
nr.89/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 
 
 

 



 

 

            În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a legii bugetului de stat pe 
anul 2017, s-au depus la MDRAPFE, conform prevederilor art.9 alin.(1) din O.U.G. nr. 28/2013 
cu modificările şi completările ulterioare, solicitări de finanţare pentru Programul Naţional de 
Dezvoltare locală, pentru obiectivele de investiţii noi şi în continuare. Documentaţiile tehnico-
economice vor fi transmise doar după aprobarea, prin Ordin de ministru, a listelor cuprinzând 
obiectivele de investiţii finanţate prin PNDL. 
                    Având în vedere prevederile art.8, alin (3) din Ordinul nr. 1851/2013 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicaţie a prevederilor OUG nr. 
28/2013, Categoriile de cheltuieli neeligibile ( care nu se finanţează de la bugetul de stat prin 
Program ) sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de 
fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de 
specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe 
pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active 
necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, 
cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. 
                De asemenea, conform art. 10, alin (5) din Ordinul    nr. 1851/2013, în vederea 
încheierii contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, printre altele şi Hotărârea consiliului local privind 
aprobarea finanţării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de 
la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală. 

Astfel, pentru obiectivul de investiţii “Construire (Realizare si dotare) „Grădinița cu 
Program Normal Tiream”, 4 grupe, comuna Tiream, județul Satu Mare” conform celor 
menţionate, valoarea cheltuielilor care se finanţează de beneficiar este de 84.571,23 lei 
inclusiv TVA, defalcate astfel în devizul general al investiţiei: 

 
- cheltuieli neeligibile din Cap.1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului : 13.521,86 
lei 
- cheltuieli neeligibile din Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica:  53.392,92 lei                           
- cheltuieli neeligibile din Cap.5 Alte cheltuieli:  17.656,45 lei                                                                

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Local al 
Comunei Tiream,  asigurarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile estimate în 
valoare de 84.571,23 lei inclusiv TVA, pentru proiectul “Construire (Realizare si dotare) 
„Grădinița cu Program Normal Tiream”, 4 grupe, comuna Tiream, județul Satu Mare” în 
vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, 
program guvernamental multianual. 

 
 
                                                 PRIMAR,                                         
                                               TAR Nicolae 

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

 

R O M Â N I A  



PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 
JUDEŢUL SATU MARE 

Compartimentul contabilitate ,impozite şi taxe locale,achiziţii publice  
 
 
 

RAPORT  DE   SPECIALITATE  
privind aprobarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează 
de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, a obiectivului de investiţii 

“Construire (Realizare si dotare) „Grădinița cu Program Normal Tiream”, 4 grupe, 
comuna Tiream, județul Satu Mare” 

 
 

          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,republicate, formulez prezentul raport cu privire la   
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanţării din bugetul local a categoriilor de 
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală, a obiectivului de investiţii “Construire (Realizare si dotare) „Grădinița cu Program 
Normal Tiream”, 4 grupe, comuna Tiream, județul Satu Mare” iniţiat de dl.primar Tar 
Nicolae, din punct de vedere a respectării prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2017, nr. 
6/ 17.02. 2017, Legii nr.273/2006  privind finanţele  publice locale şi a Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale,  

      Referitor la finanţarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile estimate în valoare 
de 84.571,23 lei inclusiv TVA, pentru proiectul: “Construire (Realizare si dotare) „Grădinița 
cu Program Normal Tiream”, 4 grupe, comuna Tiream, județul Satu Mare” în vederea 
obţinerii unei finanţări nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, proiect 
câştigat de Comuna Tiream în urma depunerii solicitării de finanţare pentru Programul 
Naţional de Dezvoltare locală, pentru obiectivele de investiţii noi şi în continuare., având în 
vedere următoarele : 
            - la nivel naţional se derulează începând cu anul 2013 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală (PNDL), aprobat prin OUG 28/2013. Responsabil şi coordonator al acestui 
program este Ministerul Dezvoltării  Regionale şi Administraţiei Publice. 
             - începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă nr.6 din 18 ianuarie 
2017, se instituie etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală, care se derulează 
conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013, aprobată prin Legea 
nr.89/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
             - în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a legii bugetului de stat 
pe anul 2017, Comuna Tiream a depus la MDRAPFE 7 proiecte , conform prevederilor art.9 
alin.(1) din O.U.G. nr. 28/2013 cu modificările şi completările ulterioare, solicitări de finanţare 
pentru Programul Naţional de Dezvoltare locală, pentru obiectivele de investiţii noi şi în 
continuare. Documentaţiile tehnico-economice vor fi transmise doar după aprobarea, prin 
Ordin de ministru, a listelor cuprinzând obiectivele de investiţii finanţate prin PNDL. 
                    Având în vedere prevederile art.8, alin (3) din Ordinul nr. 1851/2013 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicaţie a prevederilor OUG nr. 
28/2013, Categoriile de cheltuieli neeligibile ( care nu se finanţează de la bugetul de stat prin 
Program ) sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de 
fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de 
specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe 
pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active 
necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, 
cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. 
               
 
 
 
 
   De asemenea, conform art. 10, alin (5) din Ordinul    nr. 1851/2013, în vederea 
încheierii contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării 



Regionale şi Administraţiei Publice, printre altele şi Hotărârea consiliului local privind 
aprobarea finanţării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de 
la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală. 

Astfel, pentru obiectivul de investiţii “Construire (Realizare si dotare) „Grădinița cu 
Program Normal Tiream”, 4 grupe, comuna Tiream, județul Satu Mare” conform celor 
menţionate, valoarea cheltuielilor care se finanţează de beneficiar este de 84.571,23 lei 
inclusiv TVA, defalcate astfel în devizul general al investiţiei: 
- cheltuieli neeligibile din Cap.1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului : 13.521,86 
lei 
- cheltuieli neeligibile din Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica:  53.392,92 lei                           
- cheltuieli neeligibile din Cap.5 Alte cheltuieli:  17.656,45 lei                                                                

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunerea spre aprobarea Consiliului Local 
al Comunei Tiream,  asigurarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile estimate 
în valoare de 84.571,23 lei inclusiv TVA, pentru proiectul “Construire (Realizare si dotare) 
„Grădinița cu Program Normal Tiream”, 4 grupe, comuna Tiream, județul Satu Mare” în 
vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, 
program guvernamental multianual, este justificată. 
 
 

                                                        Tiream, la 10 noiembrie 2017 
 
 

CONTABIL, 
ec.Mihalca Ramona” 
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