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   Total consilieri Consiliul Local:  15 

                                          Prezenţi:  15 

                                             Pentru:  15 

                                        Împotrivă:    x 

                                           Abţineri:    x 

H O T Ă R Â R E A 
Nr. 56 din 30.06.2022 

 

privind aprobarea proiectului „Construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii în regim de 

înalțime P+1E+M”, derulat prin Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), în faza S.F. şi 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
 

 

  

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite de 

Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 30.06.2022, având în 

vedere următoarele: 

- studiul de fezabilitate întocmit de proiectant S.C. MASTER PROJECT CONCEPT S.R.L. și 

înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 4726/23.06.2022; 

- referatul de aprobare nr. 4740/23.06.2022 elaborat de primarul Comunei Periam, Județul Timiș, 

în calitatea sa de inițiator; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 

4768/24.06.2022 întocmit de doamna Ponta Gyongyi, inspector I principal-urbanism și amenajarea 

teritoriului în cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport public al 

Primăriei Comunei Periam; 

- Hotărârea Consiliului Local Periam nr. 57/27.06.2019 privind aprobarea încheierii unui 

parteneriat între Comuna Periam și Agenția Națională pentru Locuințe; 

- Hotărârea Consiliului Local Periam nr. 58/27.06.2019 privind aprobarea transmiterii în 

folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren către Agenția Națională pentru Locuințe; 

- implementarea proiectului privind „Construirea de locuințe pentru tineri destinate închirierii în 

regim de înalțime P+1E+M”, derulat prin Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.); 

- prevederile Legii nr. 152/1998 privind Agenția Națională pentru Locuințe,                       

republicată(r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 620/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru 

tineri,destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în 

administrarea consiliilor locale, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii 

nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și 

vânzarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 108/2016 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri, 
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destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, aflate în administrarea 

consiliilor locale, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 

privind înființarea Agentiei Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora; 

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 

modficările și completările ulterioare; 

- prevederile 20, art. 41, art. 44 alin. 1 și 4 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modficările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 554 şi art. 557 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată 

(rl), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 43 alin. 4 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam aprobat 

prin H.C.L. Periam nr. 85/23.10.2020; 

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam; 

În temeiul prevederilor art. 87 alin. 1, art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. b, art. 129 

alin. 4 lit. d, art. 134 alin. 1, art. 134 alin. 3 lit. a, art. 136, art. 140, art. 139 alin. 1, art. 139 alin. 3 lit. e, 

art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197-200, art. 243 alin. 1 și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1.  Se aprobă proiectul „Construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii în regim 

de înalțime P+1E+M”, derulat prin Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), în faza S.F. conform 

studiului de fezabilitate întocmit de proiectant S.C. MASTER PROJECT CONCEPT S.R.L., care 

reprezintă Anexa nr. 1 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire de locuințe 

pentru tineri destinate închirierii în regim de înalțime P+1E+M”, după cum urmează: 

 Indicatorii tehnici:  
Caracteristicile principale ale investiției „Construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii în 

regim de înălțime P+1E+M ”sunt următoarele:  

a) Realizare unui bloc locuințe în regim de înălțime P+1E+M, constând în: 

- fundații directe și continue de tip talpă din beton armat; 

- elevații din beton armat; 

- suprastructura din zidărie confinată în conlucrare cu elemente din beton armat (stâlpișori, centuri, 

grinzi, plăci și rampe de scară); 

- acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare tip Lindab; 

- tâmplărie exterioară din PVC; 

- izolare termică a pereților exteriori; 

- finisaje interioare; 

- finisaje exterioare; 

- lucrări de izolare la nivel de planșee; 

- contorizări individuale a apartamentelor pentru apă rece, apă caldă, energie termică, energie 

electrică și gaze naturale. 

- durata de realizare a investiţiei este de 12 luni. 

      b) Număr unități locative = 15 u.l., din care : 

- ap. tip A (o cameră) cu Au = 39,35 mp și Acd = 56,97 mp; 

- ap. tip A (două camere) cu Au = 51,91 mp și Acd = 74,20 mp; 

- ap. tip B (două camere) cu Au = 56,31 mp și Acd = 80,23 mp; 

- ap. tip C (două camere) cu Au = 53,86 mp și Acd = 76,87 mp. 

 

Indicatorii economici:  

- Valoarea totală a investiției fără TVA:      4.796.273,46 lei, 

                                                din care C + M:      3.777.898,36 lei. 
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- Valoarea totală a investiției cu TVA:          5.655.967,16 lei, 

                                               din care C + M:        4.495.699,05 lei.  

 

- Valoarea totală a investiției inclusiv TVA: 5.655.967,16 lei, din care                                    

                                                                                        Buget de stat: 5.655.967,16 lei. 

 

 Art. 3. Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiții „Construire de locuințe pentru 

tineri destinate închirierii în regim de înalțime P+1E+M” evidențiat în studiul de fezabilitate întocmit 

de proiectant S.C. MASTER PROJECT CONCEPT S.R.L. și înregistrat la Primăria Comunei Periam 

sub nr. 4726/23.06.2022. 

 

Art. 4 Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local a tuturor categoriilor de cheltuieli care 

nu se finanțează de la bugetul Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.). 

 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Dumitraş Cornel, 

primarul Comunei Periam, doamna Cruciță Oana-Miruna, inspector I debutant-contabil în cadrul 

Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe şi doamna Ponta Gyongyi, inspector I principal-

urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, 

Urbanism și Transport public al Primăriei Comunei Periam. 
 

Art. 6.   Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei 

Periam, în termenul prevăzut de lege: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 

- Consilierilor din cadrul Consiliului Local al Comunei Periam;  

- Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 

- S.C. MASTER PROJECT CONCEPT S.R.L. 

- Doamnei Ponta Gyongyi, inspector I principal-urbanism și amenajarea teritoriului în 

cadrul Primăriei Comunei Periam; 

- Doamnei Cruciță Oana-Miruna, inspector I debutant-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Periam; 

- Responsabilului CFP din cadrul Primăriei Comunei Periam; 

- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina 

de internet www.primatimperiam.ro. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,    

   ARNĂUTU ELENA-MARIANA 

 
         ______________________ 
 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

 BRONȚ DACIANA 

 
        _______________________ 

 
 

L.S. 

http://www.primatimperiam.ro/
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM NR. 56/2022 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei responsabile 

să efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) 30/06/2022 

 

2 Comunicarea către primarul comunei2) 30/06/2022 
3 Comunicarea către prefectul județului3) 01/07/2022 
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 01/07/2022 
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) - 
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 01/07/2022 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de 

la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data 

comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.” 



               Anexa Nr. 1
La H.C.L. nr. 56/30.06.2022










































































































