
 
 
R O M Á N I A  

SZATMÁR MEGYE  

MEZŐTEREM KÖZSÉG      

HELYI TANÁCSA   

 

  

16/2020-as sz. HATÁROZAT 

MezőteremközségHelyiTanácsánakműködésérőlésmegszervezésérőlalkotottszabályzatmód

osításaéskiegészítése 

MezőteremközségHelyiTanácsa 2020 április 29-ánmegtartottrendesülésén: 

tekintettelazelőterjesztetthatározattervezetbenfoglaltakra, 

valamintazalábbidézettformaiésjogszabályifeltételeknekmegfelelően:   

„Având în vedere proiectul de hotărâreînregistrat sub nr.1026/31.03.2020, iniţiatînbazareferatului 
de aprobare a primaruluicomuneiTiream, înregistrat sub nr.1016/30.03.2020, însoţit de raportul de 
specialitate al compartimentului de resort , înregistrat sub nr.1053/02.04.2020şi  de 
avizelecomisiilor de specialitate nr.1,.2 şi nr.3 din cadrulConsiliului local al comuneiTiream; 
Văzând : 

- Adresa Institutiei Prefectului – judetul Satu Mare nr. 3251/SJ/24.03.2020, inregistrata sub 
nr. 970/24.03.2020; 

- prevederile art. 50 din Anexa nr. 1 la Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea Starii de Urgenta pe  teritoriul Romaniei, precum și decretul Prezidențial nr. 
240/14.03.2020 privind  prelungirea stării de urgență  pe teritoriul României ; 

- prevederile Ordonantelor Militare nr. 2/21.03.2020 si nr. 3/24.03.2020 privind masuri de 
prevenire a raspandirii COVID-19;  

- prevederile HCL nr. 38/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 
a Consiliului Local al Comunei Tiream, judetul Satu Mare; 
Ţinândseama de prevederileLegii nr. 24/2000 privindnormele de 
tehnicălegislativăpentruelaborareaactelor normative, republicată, cu 
modificărileşicompletărileulterioare 

            În temeiul prevederilor art. 129 alin 1, alin. 2  lit. a), alin. 3 lit. a), art. 139 alin. 3 lit. i), precum 
si ale art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ”, 

 

ELHATÁROZZA: 

I. Cikkely – Megváltoznak és kegészülnek a Mezőteremi helyi Tanács megszervezésére és 
működésére vonatkozó szabályzat alább idézett  cikkelyei, amelyeket a a 38/2019-es Határozat 
rögzített:  
„1.Dupa alineatul 5 al articolului 19 se introduc alin. 5^1, 5^2, 5^3, 5^4, 5^5, cu urmatorul 
cuprins: 

“(5^1) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, 
pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism, instituirea stării de 
urgență și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor 
Consiliului Local, ședințele Consiliului Local se desfășoară prin mijloace electronice, prin 
comunicarea pe adresa de email secretar@comuna tiream.ro la data solicitată prin materialul 
transmis, a votului fiecărui consilier local, cu privire la Proiectele de Hotărâre înscrise pe ordinea 
de zi și comunicate către aceștia, de pe aceeași adresă de email.  

(5^2) Consilierii Locali ai Comunei Tiream vor completa opțiunile lor cu privire la fiecare Proiect 
de Hotărâre din ordinea de zi  și îl vor retransmite pe adresa de email până la data solicitată prin 
materialul de ședință.  

 
 



 
 
 

 
(5^3) În caz de vot =favorabil=, consilierul local va nota în dreptul Proiectului de Hotărâre =DA=  

În caz de vot =negativ=, consilierul local va nota în dreptul Proiectului de Hotărâre =NU=.  
(5^4) În cazul în care dorește să se =abțină= consilierul local va nota în dreptul Proiectului de 

Hotărâre =abținere=. Abținerile se vor contabiliza la voturi negative.  
(5^5) Consilierul Local care nu va trasmite pe adresa de email secretar@comunatiream.ro, 

până la data solicitată prin materialul de ședință, voturile sale se va considera absent de la ședința 
Consiliului Local organizat online”.  
II. CikkelyJelenHatározatvégrehajtásávalmegbízzákMezőteremközségpolgármesterét.  

III. Cikkely. – JelenHatározatot a községijegyzőáltalközlik a 

törvényeshatáridőnbelülMezőteremközségpolgármesterével, a HelyiTanácstagjaival, a 

polgármesterihivatalszakapparátusával, SzatmárMegyePrefektúrájával,  

közzéteszikazönkormányzatwww.tiream.rohonlapján, a 

HelyiHivatalosKözlönyrovatbanéskifüggesztik a hivatalhirdetőtáblájára.                                       

 

Mezőterem, 2020 április 29-én          

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖKEllenjegyzi, 

MagdasElisabeta–helyitanácsosMezőteremközségjegyzője:                                                                                                                  

        Maria Grigorașjogász 

Jelenhatározatotaaközigazgatásikódexkövetkezőcikkelyeialapjánfogadták el: „art.139 alin. (3) lit. a) din  O.U.G. nr. 

57/2019 privindCodul administrative”; 

Hivatalbanlevőhelyitanácsosok száma__11                   Mellette szavazott __________10 

Jelenlevőtanácsosokszáma __ 10                         Ellenszavazat……………..nincs 

Hiányzótanácsosokszáma     __ 1                                     Tartózkodó: ____nincstartózkodás 

A gyűlésenés a szavazásonrésztvevőkszáma----10  

 

Atanácsihatározatmellékletei: 

 

“R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA TIREAM 

- P R I M A R – 

Nr.1026 din 31.03.2020. 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privindmodificareasicompletareaRegulamentului de organizaresifunctionare a Consiliului 

Local al ComuneiTiream, judetulSatu Mare 
 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în ședința ordinară  din data de ................... 2020; 
    Având în vedere  referatul de aprobare al primarului comunei Tiream, în calitate de iniţiator,                

înr trată, înregistrat sub nr.1016/30.03.2020, raportul compartimentului de resort, înregistrat sub 
nr.1053/ 02.04.2020 şi de avizele comisiilor de specialitate din cadrul  Consiliului local  al comunei 
Tiream; 

http://www.tiream.ro/


- Adresa Institutiei Prefectului – judetul Satu Mare nr. 3251/SJ/24.03.2020, inregistrata sub 
nr. 970/24.03.2020; 

- prevederile art. 50 din Anexa nr. 1 la Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea Starii de Urgenta pe  teritoriul Romaniei, precum și decretul Prezidențial nr. 
240/14.03.2020 privind  prelungirea stării de urgență  pe teritoriul României ; 

- prevederile Ordonantelor Militare nr. 2/21.03.2020 si nr. 3/24.03.2020 privind masuri de 
prevenire a raspandirii COVID-19;  

- prevederile HCL nr. 38/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 
a Consiliului Local al Comunei Tiream, judetul Satu Mare; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin 1, alin. 2  lit. a), alin. 3 lit. a), art. 139 alin. 3 lit. i), precum 
si ale art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art. I – Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Tiream, 

judetul Satu Mare, aprobat prin Hotararea nr. 38/ 2019, se modifică și se completează după cum 

urmează: 

1.Dupa alineatul 5 al articolului 19 se introduc alin. 5^1, 5^2, 5^3, 5^4, 5^5, cu urmatorul 
cuprins: 
        “(5^1)În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum 
epidemiile,pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism, instituirea 
stării de urgență și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării 
ședințelor Consiliului Local, ședințele Consiliului Local se desfășoară prin mijloace electronice, prin 
comunicarea pe adresa de email secretar@comunatiream.ro la data solicitată prin materialul 
transmis, a votului fiecărui consilier local, cu privire la Proiectele de Hotărâre înscrise pe ordinea 
de zi și comunicate către aceștia, de pe aceeași adresă de email.  
(5^2) Consilierii Locali ai Comunei Tiream vor completa opțiunile lor cu privire la fiecare Proiect de 
Hotărâre din ordinea de zi  și îl vor retransmite pe adresa de email până la data solicitată prin 
materialul de ședință.  

(5^3) În caz de vot =favorabil=, consilierul local va nota în dreptul Proiectului de Hotărâre =DA= 
. În caz de vot =negativ=, consilierul local va nota în dreptul Proiectului de Hotărâre =NU=.  

(5^4) În cazul în care dorește să se =abțină= consilierul local va nota în dreptul Proiectului de 
Hotărâre =abținere=. Abținerile se vor contabiliza la voturi negative.  

 
 
 
 
(5^5) Consilierul Local care nu va trasmite pe adresa de email secretar@comunatiream.ro, 

până la data solicitată prin materialul de ședință, voturile sale se va considera absent de la ședința 
Consiliului Local organizat online”.  
 Art. II. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul Comunei Tiream.  

Art. III.- Prezentahotărâre se comunică, pringrijasecretarului , 

primaruluicomuneiTiream,membrilorConsiliului local al 

comuneiTireamInstituţiaPrefectuluiJudeţuluiSatu  Mare,compartimentului de resort din 

cadrulaparatului de specialitate al primaruluicomuneiTiream, se publicăpe  site-ul : www.tiream.ro  

şiCetăţeni, prinafişare la avizierulPrimăriei. 

Tiream, la 31 martie 2020. 

 

IniţiatorproiectAvizatpentrulegalitate, 
PRIMAR ,Secretar general                                                      
dl. Nicolae  TAR                                                     jr.Maria GRIGORAŞ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red./Tehn.G.M.                                                                                                                                                                                                      

2.Ex.  

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDETUL SATU MARE 

COMUNA  TIREAM-        P R I M A R  - 

Nr.1016 din 30.03.2020. 
 

  

                                               REFERAT DE APROBARE 

privindmodificareașicompletareaRegulamentului de organizareşifuncționare a Consiliului 
Local al comuneiTiream, județulSatu Mare 

  
  

În conformitate cu prevederile art.129,alin.(3) lit.a) din Ordonanţa de  urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ:  
         „ Art. 129, alin.(3)  - In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a),consiliul local: 



  a) aproba statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum si regulamentul de organizare si 
funcţionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aproba un model orientativ al 
statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum si un model orientativ al regulamentului de 
organizare si funcţionare a consiliului local” 
PrinHotărâreaConsiliului Local al ComuneiTiream nr. 38 din 30 octombrie 2019 s-a 
adoptatRegulamentul de organizareșifuncţionare a Consiliului Local al comuneiTiream, 
înconformitate cu prevederile art. 129,alin.(2), lit.(a) şialin.(3) lit. a) , raportat la prevederile art. 632 
din O.U.G. nr. 57/2019 privindCodulAdministrativ ; 
Văzând : 

- Adresa Institutiei Prefectului – judetul Satu Mare nr. 3251/SJ/24.03.2020, inregistrata sub 
nr. 970/24.03.2020; 

- prevederile art. 50 din Anexa nr. 1 la Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea Starii de Urgenta pe  teritoriul Romaniei, precum și decretul Prezidențial nr. 
240/14.03.2020 privind  prelungirea stării de urgență  pe teritoriul României ; 
«Art. 50. - Peduratastarii de urgenta, autoritatileadministratieipublicecentralesi locale 

vorluamasuripentruorganizareaactivitatiiastfelincatsa fie evitat, pe cat posibil, contactul direct 

intrepersoane, inclusivprinutilizareamijloacelorelectronice de comunicare.» 

Întemeiulprevederilor art. 139,alin.(3), lit i), coroborat cu prevederile art.196, alin. (1), lit. 

a)dinO.U.G. nr. 57/2017 privindCodulAdministrativ,propunspreanalizășiaprobare, proiectul de 

hotărâre cu privire la modificareașicompletareaRegulamentului de organizareşifuncţionare al 

consiliului local al comuneiTiream.                                                                                                                                                     

Înconformitate  cuprevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 

privindCoduladministrativ, 

INIŢIEZ: 
proiectul de hotărâreprivindmodificareașicompletareaRegulamentului de 

organizareşifuncţionare al Consiliului local al comuneiTiream, județulSatu Mare  

Tiream,la  30 martie 2020.              INIŢIATOR: 
P R I M A R , 
dl. Tar Nicolae 

 

 

Red.TarNicolae 
Tehn..Grigoraş Maria 
2.Ex. originale 



R O M Â N I A   JUDEŢUL SATU MARE     COMUNA  TIREAM 
- Secretargeneral - 
Nr. 1053din02.04.2020. 

 

                                         PAPORT DE  SPECIALITATE   
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului local al comunei Tiream, județul Satu Mare 

 
Compartimentul de resort din cadrulaparatului  de specialitate al primaruluicomuneiTiream, 
prinsecretarul general al comuneiGrigoraş Maria, înconformitate cu prevederilor art.136 alin.(10) 
din O.U.G.nr.57/2019 privindCoduladministrativ,completatăprin O.U.G. nr.63/ 2019 , 
formulezprezentulraport de specialitate cu privire la proiectul de hotărârereferitor la 
modificareașicompletareaRegulamentului de organizareşifuncţionare al consiliului local al 
comuneiTiream, județulSatu Mare, iniţiat de dl.primarTar Nicolae. 
 Analizândproiectul de hotărâre din punct de vedere al îndepliniriicondiţiilor de 
oportunitateşilegalitate , constatîndeplinireaacestora . 

- Oportunitateaemiteriiproiectului de hotărâreconstăînprevederile art. 50 din Anexa nr. 1 la 
Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020 privind instituirea Starii de Urgenta pe  
teritoriul Romaniei, precumșiprevederile Ordonantelor Militare nr. 2/21.03.2020 si nr. 3/24.03.2020 
privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;  
PrinHotărâreaConsiliului Local al ComuneiTiream nr. 38 din 30 octombrie 2019 s-a 
adoptatRegulamentul de organizareșifuncţionare a Consiliului Local al comuneiTiream, 
înconformitate cu prevederile art. 129,alin.(2), lit.(a) şialin.(3) lit. a) , raportat la prevederile art. 632 
din O.U.G. nr. 57/2019 privindCodulAdministrativ ; 
Văzând : 

- Adresa Institutiei Prefectului – judetul Satu Mare nr. 3251/SJ/24.03.2020, inregistrata sub 
nr. 970/24.03.2020; 

- prevederile art. 50 din Anexa nr. 1 la Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea Starii de Urgenta pe  teritoriul Romaniei, precum și decretul Prezidențial nr. 
240/14.03.2020 privind  prelungirea stării de urgență  pe teritoriul României ; 
«Art. 50. - Peduratastarii de urgenta, autoritatileadministratieipublicecentralesi locale 

vorluamasuripentruorganizareaactivitatiiastfelincatsa fie evitat, pe cat posibil, contactul direct 

intrepersoane, inclusivprinutilizareamijloacelorelectronice de comunicare.» 

În conformitate cu prevederile art.129,alin.(2),lit.(a)şi alin.(3) lit.a),  din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ , citez : 
  „ Art. 129, alin.(3)  - In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a),consiliul local: 
  a) aproba statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum si regulamentul de organizare si 
funcţionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aproba un model orientativ al 
statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum si un model orientativ al regulamentului de 
organizare si funcţionare a consiliului loca” 
  Întemeiulprevederilor art. 139,alin.(3), lit i), coroborat cu prevederile art.196, alin. (1), lit. 
a)din O.U.G. nr. 57/2017 privindCodulAdministrativ, 
iniţiatorulpropunespreanalizășiaprobareproiectul de hotărâre cu privire la 
modificareașicompletareaRegulamentului de organizareşifuncţionare al consiliului local al 
comuneiTiream., județulSatu Mare 
 
Tiream, la 2 aprilie 2020. 
Secretar general UAT Tiream,                                                                               
                                                                        Maria Grigoraş 
Red./Tehn. M.G. 
2Ex.originale 
 


