
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. 8/2017 
privind  aprobarea unor  modificări  tehnice  pentru proiectul  cu titlul : „Reabilitare Cămin 

Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. Măsura  322 

 
Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.02.2017, 

           Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre, raportul compartimentului de resort,precum si rapoartele de aviz favorabil al  
comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.3 a Consiliului local al comunei Tiream,  
 Având în vedere  necesitatea  aprobării  modificărilor tehnice pentru   realizarea 
proiectului  intitulat „Reabilitare Cămin Cultural în loc. Tiream, com. Tiream, jud. Satu Mare „  
derulat prin  F.E.A.D.R. Măsura  41- Sub - măsura  41 – 322, 
 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 45 de luni,dar 
nu mai târziu de  data de 11.08.2017 şi o durată de execuţie  până la data de 11.11.2017; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) , alin.(4) lit.d)  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  unele modificări  tehnice pentru proiectul cu titlul : „Reabilitare 

Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. 
Măsura  322, conform DISPOZIŢIEI  DE ŞANTIER  Nr.1 din 08.02.2017 privind investiţia 
„Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream,  jud. Satu Mare”, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 Art.2. -  Modificările tehnice  aprobate la art.1,  nu impun  modificarea bugetului final  
al al proiectului  cu titlul : „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. 
Satu Mare”, aprobat prin Hotărârea consiliului local Tiream ,nr.9 din 30.03.2016 . 
 Art. 3. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 
Comunei Tiream , domnul Tar Nicolae. 

Art.4.- 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 24 fenruarie 2017 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
           Consilier local :Lieb Beata                               Secretar:jr. Maria Grigoraş 
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE          
COMUNA TIREAM        
 - P R I M A R -  
Nr. 304  din 10.02.2017 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea unor  modificări  tehnice  pentru proiectul  cu titlul : „Reabilitare Cămin 
Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. Măsura  322 

 
         Având în vedere  necesitatea  aprobării  modificărilor tehnice pentru   realizarea 
proiectului  intitulat „Reabilitare Cămin Cultural în loc. Tiream, com. Tiream, jud. Satu Mare „  
derulat prin  F.E.A.D.R. Măsura  41- Sub - măsura  41 – 322, 
 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 45 de luni,dar 
nu mai târziu de  data de 11.08.2017 şi o durată de execuţie  până la data de 11.11.2017; 
 Văzând Hotârarea Consiliului Local nr. 30  din 12 septembrie 2012  privind  
instrumentarea proiectului “Reabiliotare Cămnin Cultural în loc. Tiream, com.Tiream, jud. 
Satu Mare “; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) , alin.(4) lit.d)  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  unele modificări  tehnice pentru proiectul cu titlul : „Reabilitare 
Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. 
Măsura  322, conform DISPOZIŢIEI  DE ŞANTIER  Nr.1 din 08.02.2017 privind investiţia 
„Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream,  jud. Satu Mare”, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 Art.2. -  Modificările tehnice  aprobate la art.1,  nu impun  modificarea bugetului final  
al al proiectului  cu titlul : „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. 
Satu Mare”, aprobat prin Hotărârea consiliului local Tiream ,nr.9 din 30.03.2016 . 
 Art. 3. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 
Comunei Tiream , domnul Tar Nicolae. 
 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 10 februarie 2017 
 

INIŢIATOR , 
PRIMAR 

dl. Tar Nicolae  
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http://www.tiream.ro/


 
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  unor  modificări  tehnice  pentru proiectul  

cu titlul : „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” 
derulat prin F.E.A.D.R. Măsura  322 

 

 
 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 (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 45 de luni,dar nu mai târziu de  data de 
11.08.2017 şi o durată de execuţie  până la data de 11.11.2017; 
 Modificările tehnice necesare implementări proiectului  propuse conform  DISPOZIŢIEI  
DE ŞANTIER  Nr.1 din 08.02.2017 privind investiţia „Reabilitare Cămin Cultural în loc. 
Tiream,  jud. Satu Mare”,  se referă la :                                                                                                                                     

 executarea  unui branşament de  apă cu conductă de polietilenă  PEHD 32 mm, 
PN                              

bari în lungime de 185 ml;                                                                                                                                    
 se va renunţa la bazinul vidanjabil proiectat din beton  şi se va executa bazinul din   

material plastic conform fişei tehnice;  
 se va schimbă şi locaţia bazinului vidanjabil , acesta se va amplasa  lângă clădirea                                     

căminului cultural  la distanţa de 2 m,respectiv la 2 metri faţă de frontul stradal ; 
 se va  renunţa  la reţeaua  de canalizare  inclusiv la căminele de vizitare . 

Canalizarea grupului sanitar se va rezolva printr-o conductă   de PVC –KG 200 MM ÎN 
LUNGIME DE 20 M. La 2 m de la ieşirea din  clădire  se va executa  un cămin de vizitare din  
beton prefabricat. Conducta va fi amplasată pe un strat de nisim de 10 cm, la o ancime de  
minim 80 cm, 



  
 
  
 Întrucât modificările tehnice propuse  nu impun modificarea bugetului final  al  
proiectului   aprobat prin Hotărârea consiliului local Tiream ,nr.9 din 30.03.2016  şi prevăd 
unele îmbunătăţiri la proiectul tehnic  al proiectului iniţial, 
        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  unor  modificări  tehnice  pentru proiectul  cu 
titlul : „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat 

prin F.E.A.D.R. Măsura  322 
 

 
  
Tiream,la  10  februarie 2017 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR 

dl.Tar Nicolae 
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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  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  unor  modificări  tehnice  pentru proiectul  

cu titlul : „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” 
derulat prin F.E.A.D.R. Măsura  322 

 
          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 unor modificări  tehnice  pentru proiectul  cu titlul : 
„Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat prin 
F.E.A.D.R. Măsura  322, 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 unor modificări tehnice  pentru proiectul  cu titlul : „Reabilitare Cămin 
Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. Măsura  
322, cu o durată de realizare a investiţiei şi implementare a proiectului de 45 de luni,dar nu 
mai târziu de  data de 11.08.2017 şi o durată de execuţie  până la data de 11.11.2017; 
 Modificările tehnice necesare implementări proiectului  propuse conform  DISPOZIŢIEI  
DE ŞANTIER  Nr.1 din 08.02.2017 privind investiţia „Reabilitare Cămin Cultural în loc. 
Tiream,  jud. Satu Mare”,  se referă la :                                                                                                                                     

 executarea  unui branşament de  apă cu conductă de polietilenă  PEHD 32 mm, 
PN                              

bari în lungime de 185 ml;                                                                                                                                    
 se va renunţa la bazinul vidanjabil proiectat din beton  şi se va executa bazinul din   

material plastic conform fişei tehnice;  
 se va schimbă şi locaţia bazinului vidanjabil , acesta se va amplasa  lângă clădirea                                     

căminului cultural  la distanţa de 2 m,respectiv la 2 metri faţă de frontul stradal ; 
 se va  renunţa  la reţeaua  de canalizare  inclusiv la căminele de vizitare . 

Canalizarea grupului sanitar se va rezolva printr-o conductă   de PVC –KG 200 MM ÎN 
LUNGIME DE 20 M. La 2 m de la ieşirea din  clădire  se va executa  un cămin de vizitare din  
beton prefabricat. Conducta va fi amplasată pe un strat de nisim de 10 cm, la o ancime de  
minim 80 cm, 
 Având în vedere faptul că modificările tehnice,  propuse prin proiectul de hotărâre, nu 
impun modificarea bugetului final  al  proiectului aprobat prin Hotărârea consiliului local 
Tiream ,nr.9 din 30.03.2016 şi prevăd unele îmbunătăţiri la proiectul tehnic  al proiectului 
iniţial, consider justificată propunerea iniţiatorului şi prin urmare legală aprobarea  consiliului 
local. 
 
         Cu respect , 

Tiream, la 10  februarie  2017 
 

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