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H O T Ă R Â R E A  Nr. 47/02.11.2021 

privind aprobarea organizării festivităților de comemorare a eroilor neamului 

căzuți în perioada celor Două Războaie Mondiale pe teritoriul comunei 

Tiream 

 

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

02.11.2021, 

Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei 

Tiream nr. 3142/01.11.2021, referatul de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 

3143/01.11.2021, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

3144/01.11.2021 și de avizele de aprobare ale  comisiilor de specialitate  nr. 1, nr. 2 

și nr. 3 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

Luând în considerare adresa comună a filialelor locale ale A.N.C.M.R.R. 

"Alexandru loan Cuza”, A.N.C.M.R.R. din M.A.I. şi A.C.M.R.R. din S.R.I., 

înregistrată cu numărul 3119/01.11.2021, cu privire la Programul multianual de 

comemorare a eroilor neamului 

Ţinând seama de prevederile art. 6, art. 19, art. 20, art. 22, lit.”b”, art. 37, art. 

38, art. 45 alin. 3 şi 4, art. 46 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor 

şi operelor comemorative de război. 

           În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”b” şi lit.”c”, alin. (4) lit.”a”, 

alin.7, lit.”j”, ale art. 139 alin. (3) lit ”a”, lit.”g” precum şi ale art. 196 alin. (1) lit.”a” 

din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările  

și completările ulterioare, 

 

  CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art. 1. Se aprobă data de 29 Iunie pentru organizarea activităţilor anuale de 

comemorare a eroilor neamului ce s-au jertfit pentru eliberarea ţării pe teritoriul 

comunei Tiream, judeţul Satu Mare. 

mailto:primaria@tiream.ro
mailto:primaria@tiream.ro


 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIREAM 

Loc. Tiream, str. Principală nr. 25, tel./fax 0261.873.601, e-mail primaria@tiream.ro 

 

 

Art. 2. Locaţiile stabilite pentru desfăşurarea activităţilor de comemorare a 

eroilor neamului în Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Tiream sunt: Tiream, 

Vezendiu și Portița. 

Art. 3. în situaţia în care data stabilită pentru manifestări cade într-o zi liberă 

din săptămână sau într-o zi declarată ca zi liberă la nivel naţional, activităţile se vor 

derula în ultima zi lucrătoare ce precede respectiva dată. 

Art. 4. Finanţarea activităţilor de comemorare a eroilor neamului la nivelul 

Unităţii Administrativ-Teritoriale comuna Tiream se va face de la bugetul local. 

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Tiream şi serviciul de specialitate. 

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

al comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, se publică pe site-ul: www.tiream.ro  şi  

prin afişare la avizierul Primăriei. 

 

                                        Tiream, la 02.11.2021 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              Contrasemnează, 

             Consilier local: Budai Csaba                                Secretar general UAT 

              cj. Candid Humă 
 

 

 

 

 

 

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(3), din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Total consilieri în funcţie: 11;  Nr. total consilierilor prezenţi: 11; Nr. total al consilierilor 

absenţi: 0;  Voturi pentru: 11; Voturi împotrivă: 0;  Abţineri: 0;  
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