
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. 16/2020 
privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare si functionare a 

Consiliului Local al Comunei Tiream, judetul Satu Mare 
 
 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în ședința ordinară  din data de  29 aprilie 2020; 
           Având în vedere  proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.1026/31.03.2020, iniţiat în baza 
referatului de aprobare a primarului comunei Tiream, înregistrat sub nr.1016/30.03.2020, însoţit de 
raportul de specialitate al compartimentului de resort , înregistrat sub nr.1053/02.04.2020 şi  de 
avizele comisiilor de specialitate nr.1,.2 şi nr.3 din cadrul Consiliului local al comunei Tiream; 
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; 
           Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru    
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare                                                                                                                    
            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, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 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@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”.  
 Art. II. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul Comunei Tiream.  

Art. III.- Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului , primarului comunei Tiream, 

membrilor Consiliului local al comunei Tiream Instituţia Prefectului Judeţului Satu  Mare, 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Tiream, se 

publică  pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei. 

Tiream, la 29 aprilie 2020  
 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               Contrasemnează, 
   Consilier local :Magdas Elisabeta                                 Secretar general UAT Tiream:                                  
                                                                                                         jr.Maria Grigoraş 

 
 
 

 

Red./Tehn.M.G. 
5.Exemplare originale 

  
          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) lit.i) din  O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrative; 
 
           Total consilieri în funcţie :11;  Nr. total al consilierilor prezenţi:10; Nr. total al consilierilor absenţi : 1 ;                                                 
           Voturi pentru:10;  Voturi împotrivă: nu sunt;  Abţineri : nu sunt : 
           Nr.total al consilierilor care au participat la dezbateri şi la vot 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a 

Consiliului Local al Comunei Tiream, judetul Satu 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; 

- 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, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 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.- Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului , primarului comunei Tiream, 

membrilor Consiliului local al comunei Tiream Instituţia Prefectului Judeţului Satu  Mare, 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Tiream, se 

publică  pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei. 

Tiream, la 31 martie 2020. 

 

                     Iniţiator proiect                                                         Avizat  pentru legalitate, 
                           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 

privind modificarea și completarea  Regulamentului de organizare şi funcționare a 
Consiliului Local al comunei Tiream, județul Satu 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” 
             Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tiream nr. 38 din 30 octombrie 2019 s-a 
adoptat  Regulamentul de organizare și funcţionare a Consiliului Local al comunei Tiream, în 
conformitate cu prevederile art. 129,alin.(2), lit.(a) şi alin.(3) lit. a) , raportat la prevederile art. 632 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ; 
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. - Pe durata starii de urgenta, autoritatile administratiei publice centrale si locale vor 

lua masuri pentru organizarea activitatii astfel incat sa fie evitat, pe cat posibil, contactul direct intre 

persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.»                                                       

           În temeiul prevederilor art. 139, alin.(3), lit i), coroborat cu prevederile art.196, alin. (1), lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2017 privind Codul Administrativ ,propun spre analiză și aprobare, proiectul de 

hotărâre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

consiliului local al comunei Tiream.                                                                                                                                                     

          În conformitate  cu  prevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 

privind Codul administrativ, 

                                                          INIŢIEZ: 
proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului local al comunei Tiream, județul Satu Mare  

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

 

 

Red.Tar Nicolae 
Tehn..Grigoraş Maria 
2.Ex. originale 



R O M Â N I A                                                                                                                                    
JUDEŢUL SATU MARE                                                                                                                        
COMUNA  TIREAM 
 - Secretar general  - 
Nr. 1053 din 02.04.2020. 

 

                                         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 cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Tiream, 
prin  secretarul general al comunei  Grigoraş Maria, în conformitate cu  prevederilor art.136 
alin.(10) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/ 2019 , 
formulez prezentul raport de specialitate  cu privire la  proiectul de hotărâre referitor la modificarea 
și completarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului local al comunei Tiream, 
județul Satu Mare, iniţiat de dl.primar Tar Nicolae. 
 Analizând  proiectul de hotărâre din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor de oportunitate 
şi legalitate , constat  îndeplinirea  acestora . 

- Oportunitatea  emiterii proiectului de hotărâre constă în 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 prevederile Ordonantelor Militare nr. 2/21.03.2020 si nr. 3/24.03.2020 
privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;  
         Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tiream nr. 38 din 30 octombrie 2019 s-a adoptat  
Regulamentul de organizare și funcţionare a Consiliului Local al comunei Tiream, în conformitate 
cu prevederile art. 129,alin.(2), lit.(a) şi alin.(3) lit. a) , raportat la prevederile art. 632 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ ; 
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. - Pe durata starii de urgenta, autoritatile administratiei publice centrale si locale vor 

lua masuri pentru organizarea activitatii astfel incat sa fie evitat, pe cat posibil, contactul direct intre 

persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice 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” 
  În temeiul prevederilor art. 139, alin.(3), lit i), coroborat cu prevederile art.196, alin. (1), lit. 
a) din O.U.G. nr. 57/2017 privind Codul Administrativ, iniţiatorul propune spre analiză și aprobare 
proiectul de hotărâre cu privire la modificarea și completarea  Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al consiliului local al comunei Tiream., județul Satu Mare 
 
       Tiream, la 2 aprilie 2020. 
                                                               Secretar general UAT Tiream,                                                                               
                                                                        Maria Grigoraş 
Red./Tehn. M.G. 
2 Ex.originale 
 


