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Proces – verbal 
încheiat azi data de  23 decembrie  2019 cu ocazia desfăşurării lucrărilor şedinţei  

Consiliului local al comun ai Tiream, întrunit în şedinţă ordinară 
 
         Consiliul local al comunei Tiream, a fost convocat în şedinţă ordinară pentru data de   23 
decembrie 2019, orele 14,00 în baza  Dispoziţiei nr. 301/2019, emisă de primarul comunei Tiream 
la data de 16 decembrie 2019.  
Publicitate şedinţei s-a realizat prin  publicarea Anunţului de şedinţă  şi a Odinii de zi în data de 
16.12.2019 pe site-ul comunei Tiream, în conformitate cu prevederile Legii privind transparenţa 
decizională în administraţia publică locală nr.52/2003 şi a art.135,alin.,(4) din Ordonanţa de 
urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, şi prin afişarea  proiectelor de hotărâre la avizierul 
Primăriei conform procesului verbal de afişaj nr. 3719/16.12.2019.    Invitaţia consilierilor 
locali  la şedinţă  s-a făcut în scris prin convocatorul înregistrat sub nr.3752 din 18.12.2019. În 
urma convocării  făcute  în scris,  la şedinţă sunt prezenţi un număr de 11 consilieri  locali  din 
totalul de 11  în funcţie, după cum urmează : Babţan Dorel, Budai Csaba,   Kontz Zoltan, Lieb 
Beata , Magdas Elisabeta, Man  Niculae, Reszler Adalbert -Gheorghe,  Straţi  Vasile, Suciu  Irina , 
Vinkler Valter , Zold Maria Tunde  şi domnul  Indre Nicolae  în calitate de delegat sătesc al satului  
Vezendiu .  

Prezenţa consilierilor locali fiind majoritară, sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 
57/2019 privind Codul administrativ.  Şedinţa se consideră statutară.  

Din partea executivului participă la şedinţa consiliului local :dl. primar Tar Nicolae şi    d-na 
secretar general Grigoraş Maria. 

Dl primar Tar Nicolae,  prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune aprobării consiliului 
local, prin vot, în conformitate cu prevederile art.135,alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ. 
  În urma  votului deschis, exprimat prin ridicare de mâini , ordinea de zi a şedinţei,este 

aprobată  cu 11 voturi pentru, din 11 consilieri  în funcţie : Babţan Dorel, Budai Csaba,   Kontz 

Zoltan, Lieb Beata, Magdas Elisabeta,  Man  Niculae, Reszler Adalbert – Gheorghe,  Straţi  Vasile, 
Suciu Irina , Vinkler Valter şi Zold Maria -Tunde.  
Voturi împotrivă, nu sunt.  
Abţineri nu sunt.  
 După aprobarea ordinei de zi iniţiale, dl.primar propune suplimentarea ordinii de zi  cu un 
proiect de hotărâre. Domnilor consilieri supun la vot suplimentarea ordinii de zi aprobate cu un 
proiect de hotărâre,respectiv: 
             Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare  a unităţilor de învăţământ  
preuniversitar  din comuna Tiream pentru anul şcolar 2020 -2021.  
  În urma  votului deschis, exprimat prin ridicare de mâini , suplimentarea ordinii de zi a 

şedinţei,este aprobată  cu 11 voturi pentru, din 11 consilieri  în funcţie : Babţan Dorel, Budai 

Csaba,   Kontz Zoltan, Lieb Beata, Magdas Elisabeta,  Man  Niculae, Reszler Adalbert – 
Gheorghe,  Straţi  Vasile, Suciu Irina , Vinkler Valter şi Zold Maria -Tunde.  
Voturi împotrivă, nu sunt.  
Abţineri nu sunt.  



 
 
 
 

 În urma aprobări suplimentării Ordinea de zi aprobată  conţinând 5 puncte dezbătute în 
următoarea ordine: 

 1). Aprobarea procesului -. verbal al şedinţei  ordinare  a Consiliului local  al comunei 
Tiream din data de 30.10.2019; 

 2). Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 
speciale, pe anul 2020.      
 3). Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei 
Tiream, pe anul 2019;  
 4) Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare  a unităţilor de învăţământ  
preuniversitar  din comuna Tiream pentru anul şcolar 2020 -2021; 
 Iniţiator proiecte: Primarul comunei Tiream, dl.Nicolae TAR. 
          5) Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali. 

Întrucât perioada de 3 luni pentru care a fost ales preşedinte de şedinţă dl.consilier KONTZ 
ZOLTAN  a expirat la 30.11.2019, se impune alegerea noului preşedinte de şedinţă, în condiţiile 
art.123, alin.(1)  şi (4)  din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Dl.primar, solicită propunerii pentru alegerea noului preşedinte de şedinţă. 
Dl.cons. Reszler Adambert – Gheorghe, propune preşedite de şedinţă pe d-na consilier  

LIEB BEATA, pentru  perioada decembrie 2019 – ianuarie 2020- februarie 2020. 
Nu sunt alte propnuneri . 
Cvorumul necesar pentru alegerea preşedintelui  de şedinţă  este votul majorităţii simple, 

conform art. 123, alin. (1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,  respectiv 6  voturi 
„pentru „ din  totalul membrilor prezenţii la şedinţă.(11 cons.locali sunt prezenţi) .  
 Dl.primar,Tar Nicolae, supune la vot propunerea făcută de dl.consilier Reszler Adalbert – 
Gheorghe . 

În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, d-na .cons.LIEB  BEATA , este 
aleasă preşedinte de şedinţă  pentru o durată de 3 luni (decembrie 2019 –ianuarie 2020 –februarie 
2020), cu 11 voturi « pentru », din totalul de 11 consilieri prezenţi. 

Au votat „pentru” următorii consilieri locali: : Babţan Dorel, Budai Csaba, Kontz Zoltan,  
Magdas Elisabeta,  Man  Niculae, Reszler Adalbert – Gheorghe,  Suciu Irina , Vinkler Valter  şi  
Zold Maria Tunde   

Voturi împotrivă, nu sunt.  
Abţineri :  nu sunt.  

 Pct.1. Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului local  al 
comunei Tiream din data de 30.10.2019; 

 D-na secretar general Grigoraş Maria,supune aprobării consiliului local procesul verbal al 
şedinţei anterioare(şedinţa din 30 octombrie 2019), conform art.138 ,alin.(15) din O.U.G. 57/ 2019 
privind Codul administrativ . 

 În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii  procesul –verbal  este aprobat cu  
11 voturi „pentru”.  

   Au votat pentru : Babţan Dorel, Budai Csaba, Kontz Zoltan,  Magdas Elisabeta,  Man  
Niculae, Reszler Adalbert – Gheorghe,  Suciu Irina , Vinkler Valter  şi  Zold Maria Tunde   

Voturi împotrivă - nu sunt,  
 Abțineri  - nu sunt 
Doamna secretar general ,Grigoraş Maria , informează preşedintele de şedinţă, cu privire la 

cvorumul  necesar  pentru adoptarea fiecărei hotărâri, şi informează consilierii locali  cu privire la 
prevederile articolului 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitor la Regimul 
general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali:  

 



 
 
Alin. (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din 

Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la 
emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau 
participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru 
sine sau pentru: 
a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 

 
                                                                                                                                                          b) 
orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii; 
c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care 
obţine venituri; 
d) o altă autoritate din care face parte; 
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată 
către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 
f) asociaţie sau fundaţie din care face parte. 

Nici un consilier local nu anunţă  faptul că  s-ar afla întrun conflict de interese cu privire la 
aprobarea proiectelor de hotărâre aprobate la ordinea de zi .  

Constat că nu avem cazuri de incompatibilitate.  
D-na  preşedinte de şedinţă, consilier local LIEB BEATA preia lucrările şedinţei  

consiliului local şi  supune dezbaterii  primul  proiect de hotărâre  aprobat  la ordinea de zi. 
 Pct.nr.2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi 
a taxelor speciale, pe anul 2020.      
 Iniţiator proiect : primar Tar Nicolae.  
 Preşedinţii comisiile de specialitate  nr.1, nr.2 şi nr. 3, prezintă  avizele de aprobare  
acordate   proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) , 
lit.c) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ , este votul majorităţii absolute  a  consilierilor 
locali în funcţie, respectiv 6 voturi „pentru”. 
  D-na.  preşedinte de şedinţă, LIEB BEATA : întreabă dacă sunt  propuneri de modificare 
sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.  
 Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri.  
           Dl. cons. Man Niculae ,propune  stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul stabilit 
pentru anul 2019, fără indexarea de 4,6 %, rata inflaţiei pe anul 2018. 

Nu sunt alte propuneri. 
 D-na preşedinte de şedinţă supune la vot  propunerea făcută de dl.cons. Man Niculae.  În 
urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii propunerea este  respinsă cu 3 voturi 
„pentru” 2 voturi „împotrivă” şi  6 abţineri . 

 Au votat „pentru” următori consilieri locali: Babtan Dorel, Man Niculae  şi Straţi Vasile ,                   
Au votat „împotrivă” următori consilieri locali; Kontz Zoltan şi Zold Maria – Tunde                  
S-au abţinut de la vot următori consilieri locali: Budai Csaba, Lieb Beata, Magdas Elisabeta,  

Reszler Adalbert – Gheorghe, Suciu Irina  şi Vinkler Valter . 
           D-na preşeinte de şedinţă  supune la vot  proiectul de hotărâre în  forma prezentată. 
 În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii proiectul de hotărâre  este aprobat 
cu 8 voturi „pentru”  şi 3 voturi „împotrivă” din 11 consilieri în funcţie  fiind astfel adoptată HCL. 
Nr.40 din 23 decembrie 2019.   

Au votat „pentru” următorii consilieri locali: Budai Csaba,   Kontz Zoltan, Lieb Beata, Magdas 
Elisabeta, Reszler Adalbert – Gheorghe, Suciu Irina , Vinkler Valter  şi  Zold  Maria -Tunde. 

Au votat ”împotrivă” următori consilieri locali: Babtan Dorel, Man Niculae  şi Straţi Vasile,:    
Abţineri : nu sunt. 
 



 
  Pct.nr.3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de venituri şi 
cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2019; 
 Iniţiator proiect : primar Tar Nicole.  
 Preşedinţii comisiile de specialitate  nr.1, nr.2 şi nr.3, prezintă  avizele de aprobare  
acordate   proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) , 
lit.a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ este votul majorităţii absolute a consilierilor 
locali în funcţie, respectiv 6 voturi”pentru”. 
  D-na  preşedinte de şedinţă, LIEB BEATA: întreabă dacă sunt  propuneri de modificare sau 
completare a proiectului de hotărâre prezentat.  
 Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri.  
 Dl. primar: în calitate de iniţiator propun modificarea proiectului de hotârâre  aflat în 
dezbatere respectiv propun modificarea acestuia cu suma de +118.000 de lei  în loc de +75.000 lei  
cât este prevăzut în proiectul de hotărâre ,mai mult cu 43.000 lei,  iar suma de 118.000 lei să fie  
alocată capitolului de cheltuieli (84) Drumuri şi străzi  împreună cu 22.000 lei de la capitolul 51 
Administraţie publică , respectiv la cap.84  să fie repartizată suma de 140.000 lei necesară pentru  
reparaţia străzi în comuna Tiream, Etapa III – IV.,având în  vedere următoarele motive : 
           - faţă de suma de +75.000 lei propusă pentru rectificarea bugetului local la iniţierea 
proiectului de hotărâre s-a mai alocat bugetului local  suma de 43.000 lei,astfel: 
           - prin Hotărârea Guvernului  nr. 971/2019 publicată în M. O. Nr.1029/20.12.2019  s-a 
aprobat suplimentarea  sumelor  defalcate  din Taxa pe Valoarea  Adăugată  pentru echilibrarea 
bugetelor locale  pe anul 2019 , iar comunei Tiream i-a fost repartizată suma de 35.000 lei (cod 11-
02-06) pentru echilibrare bugetară ; 
         - Ministerul Lucrărilor Publice  şi Dezvoltării şi Administraţiei –MLPDA  a alocat comunei 
Tiream suma de 8.000 lei pentru  elaborarea şi actualizarea  PUG - ului comunei Tiream, sumă pe 
care trebuie să o virăm  către  SIGMA PROIECT Satu Mare. 
           Nu sunt alte propuneri. 
           Dl.cons. Man Niculae  spune că domnia sa nu este de acord să se aprobe suma de 8.000 
lei  alocată comunei Tiream de către Ministerul Lucrărilor Publice  şi Dezvoltării şi Administraţiei –
MLPDA,deoarece domnul primar nu poate prezenta nici o dovadă . 
          Dl.primar spune :  astăzi am fost informat telefonic de către Preşedintele consiliului judeţean 
Satu Mare despre faptul că MLPAD a  alocat comunei Tiream suma de 8.000 lei pentru elaborarea 
şi actualizarea PUG –ului comunei Tiream, cu rugămintea să fie aprobată în bugetul  comunei pe 
anul 2019 . Nu văd de ce nu se poate aproba mai ales că această sumă trebuie să o virăm către 
firma de proiectare SIGMA PROIECT Satu Mare , care se ocupă de PUG-ul comunei Tiream. 
 D-na preşeinte de şedinţă LIEB BEATA ,  supune la vot  proiectul de hotărâre împreună 
cu modificarea propusă de domnul primar . 
 În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii proiectul de hotărâre  este aprobat 
cu 8 voturi „pentru” 1(unu) vot” împotrivă „  şi 2 abţineri  din 11 consilieri în funcţie  fiind astfel 
adoptată HCL. Nr.41 din 23 decembrie 2019.   

Au votat „pentru” următorii consilieri locali: Budai Csaba, Lieb Beata, Magdas Elisabeta,  
Reszler Adalbert – Gheorghe, Straţi Vasile , Suciu Irina , Vinkler Valter  şi  Zold  Maria - Tunde. 

Voturi împotrivă:  - 1 vot,  dl.cons. Man Niculae.  
Abţineri : S-au abţinut de la vot dl.cons. Babtan Dorel şi dl.cons. Kontz Zoltan. 

 Pct.nr.4. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare  a unităţilor de 
învăţământ  preuniversitar  din comuna Tiream pentru anul şcolar 2020 - 2021; 
 Iniţiator proiect : primar Tar Nicolae.  
           D –na preşedinte de şedinţă, LIEB BEATA ,prezintă proiectul de hotărâre şi  Avizul . 
conform  nr.6116/16.12.2019 emis de Inspectoratul  Şcolar Judeţean Satu Mare. 
 Preşedinţii comisiile de specialitate  nr.1, nr.2 şi nr.3, prezintă  avizele de aprobare  
acordate proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 



 
 

Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (1) , 
din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, este votul majorităţii consilierilor locali prezenţi 
respectiv 6 voturi. 
  D- na. preşedinte de şedinţă, LIEB BEATA: întreabă dacă sunt  propuneri de modificare sau 
completare a proiectului de hotărâre prezentat.  
 Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri.Nu sunt . 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 
. În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii proiectul de hotărâre  este aprobat 
cu 11 voturi „pentru”  din 11 consilieri în funcţie  fiind astfel adoptată HCL. Nr.42 din 23 
decembrie 2019.   

Au votat „pentru” următorii consilieri locali: Babţan Dorel, Budai Csaba,   Kontz Zoltan, Lieb 
Beata, Magdas Elisabeta,  Man Niculae, Reszler Adalbert – Gheorghe, Straţi Vasile , Suciu Irina , 
Vinkler Valter  şi  Zold  Maria Tunde. 

Voturi împotrivă, nu sunt.  
Abţineri : nu sunt. 

 5) Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali. 
 Dl.cons. Babtan Dorel : domnule primar camerele de lut vederi achiziţionate , funcţionează 

? 
Dl. Primar, răspunde :  nu funcţionează încă, după sărbători trebuie să vină  S.C. Electrica 

Nord – Vest să  racordeze la reţeaua de electrificare . 
Dl. Primar, spune : domnilor consilieri  având în vedere faptul că din anul 2020  vor 

funcţiona camerele de luat vederi  pe teritoriul comunei Tiream , vă solicit acceptul pentru  a nu   
încheia un nou contract de prestării servicii cu firma de pază. 

Consilieri  sunt de acord  ca din  anul 2020  să nu se încheie un nou contract de prestări 
servicii cu firma de pază. 

Dl.primar, Tar Nicolae : domnilor consilieri  în perioada  4 noiembrie 29 noiembrie 2019  
Curtea de  Conturi  a României prin Camera de Conturi Satu Mare a efectuat  o misiune de audit  
asupra conturilor de execuţie  a bugetului local ,la UAT comuna Tiream.  

Dl. Primar, spune : domnilor consilieri vă informez că în cadrul şedinţei Adunării Generale 
ADI Valea Neagră”  din data de 13.12.2019 , prin Hotărârea nr.4 din 13.12.2019    s-a  stabilit  taxa 
de salubrizare  de 6 lei/ persoană /lună ,începând cu 01.01.2020. 

Dl.cons. Kontz Zoltan : domnule primar aş vrea să ştiu unde se depune molozul rezultat în 
urma demolării construcţiilor ? 

Dl. Primar, spune :   cine are moloz din construcţii trebuie să i-a legătura cu firma de 
salubritate FLORISAL , care  vine şi îl ridică . 

Dl. Primar spune : doamnelor şi domnilor consilieri locali vă mulţumesc pentru colaborarea 
din anul 2019 , vă doresc sărbători fericite ,un an nou fericit, multă sănătate, iar după încheierea 
şedinţei vă invit să ciocnim o cupă de şampanie. 
            Nu sunt alte întrebări, interpelări, petiţii şi /sau informării. 

 D –na preşedinte de şedinţă , consilier local LIEB BEATA ,mulţumeşte primarului şi 
consilierilor pentru participarea la şedinţa şi declară încheiate lucrările şedinţei consiliului local, 
convocat în şedinţă ordinară, prin Dispoziţia nr.301/2019 emisă de primarul comunei Tiream la 
data de 16 decembrie 2019 

                                   Tiream, la  23 decembrie  2019. 
 
          Preşedinte  de  şedinţă,                                 Secretar General UAT Tiream 
     Consilier local: LIEB  BEATA                                 jr. Maria Grigoraş  

 


