
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA TIREAM 

- P R I M A R – 

Nr.1638 din 05.06.2020. 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru  revocarea HCL.nr.16/2020 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,   înregistrat sub nr.1496/20.05.2020, raportul compartimentului de resort, înregistrat sub 
nr..1728/ 16.06.2020 şi de avizele comisiilor de specialitate din cadrul  Consiliului local al 
comunei Tiream; 

    Văzând adresa Instituției Prefectului Judetului Satu Mare  nr. 4.697/SJ/15.05.2020  prin 
care se  solicitâ reanalizarea Hotărâri nr.16/2020 în sensul revocării/modificării acesteia, în 
vederea intrării în legalitate,înregistrată sub nr. 1481/18.05.2020; 

- 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. 1. -  Se revocă Hotărârea  Nr.16/2020 privind modificarea si completarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Tiream, judetul Satu 
Mare, adoptată de Consiliul Local al comunei Tiream, în cadrul şedinţei ordinare din data de 
29 aprilie 2020. 

Art.2. - 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 publicăîn Monitorul Oficial Local  pe site-ul www.tiream.ro ,  Cetăţenii,  prin afişare 
la avizierul  Primăriei . 

 

                                           Tiream, la 5 iunie 2020 

                    I N I Ţ I A T O R                                                     Avizează, pentru legalitate 
                         PRIMAR ,                                                        Secretar general UAT  Tiream                                                       
                    dl. Tar Nicolae                                                          jr.Maria GRIGORAŞ 
 
 
 
Red./Tehn.G.M.                                                                                                                                                                                                      

2.Ex.  

http://www.tiream.ro/


R O M Â N I A 
JUDETUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM                                                                                                                                                             
-        P R I M A R  - 
Nr.1496 din 20.05.2020. 
 

                                                          REFERAT DE APROBARE 

pentru revocare HCL.Nr.16/2020 privind  modificarea și completarea  Regulamentului de 
organizare şi funcționare a Consiliului Local al comunei Tiream, județul Satu Mare 

  

- Având în vedere 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.»      

- prevederile Ordonantelor Militare nr. 2/21.03.2020 si nr. 3/24.03.2020 privind masuri de 
prevenire a raspandirii COVID-19, am inițiat proiectul de hotărâre pentru modificarea  
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Tiream, proiect aprobat de 
Consiliul local Tiream  în cadrul ședinței ordinare din data de 29 aprilie 2010, prin HCL 
nr.16/2020. 

Văzând adresa Instituției Prefectului Judetului Satu Mare  nr. 4.697/SJ/15.05.2020  prin 
care se  solicitâ reanalizarea Hotărâri nr.16/2020 privind modificarea și completarea  
Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local al comunei Tiream, județul Satu 
Mare, în sensul revocării/modificării acesteia, în vederea intrării în legalitate, înregistrată sub nr. 
1481/18.05.2020,având în vedere următoarele considerente : 

 În timpul  stării deurgență (art.50 din anexa nr.1 la OUG.nr.57/2019 privind Codul  
administrative,modificată),  convocarea unei ședințe a Consiliului local se poate realize prin 
utilizarea  mijloacelor electronice de comunicare, respectiv: 

- Convocarea consiliului local  se realizează prin grija secretarului unității administrative-  
teritoriale , prin mijloace electronice,  cel târziu  în ziua ulterioară  primirii de către  acesta  a 
dispoziției  sau a documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor 
locali în funcție; 

- Prezența consilierilor locali, la ședința Consiliului local , poate fi constatată prin orice  
mijloace electronice de comunicareconsiderate  necesare, suficiente și legale  în funcție de 
specificul unității administrative - teritoriale;  

- Posibilitatea cetățenilor  cu domiciliul sau reședința în raza unității administrative 
teritoriale   

respective de a urmări desfășurarea ședințelor consiliului local, pe internet; 
- Exprimarea votului deschis electronic, 
- Rezultatul votului  fiecărui consilier local, exprimat electronic, de a fi consemnat de către  

secretarul unității administrative teritoriale  în procesul verbal al ședinței. 
          În conformitate  cu  prevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 

privind Codul administrativ,                   INIŢIEZ: 

proiectul de hotărâre privind  revocare HCL.Nr.16/2020 privind modificarea și 

completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei 

Tiream, județul Satu Mare  

   Tiream,la  20 mai 2020.                        INIŢIATOR: 
                                                                 P R I M A R , 
                                                              dl. Tar Nicolae 
Red.Tar Nicolae 
Tehn..Grigoraş Maria 



R O M Â N I A                                                                                                                                   
JUDEŢUL SATU MARE                                                                                                                        
COMUNA  TIREAM 

    - Secretar general  - 
     Nr. 1728 din 16.06.2020. 

 

                                         PAPORT DE  SPECIALITATE   
la proiectul de hotărâre privind revocarea HCLNr.16/2020 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 
revocarea HCL:Nr.16/2020  privind modificarea și completarea  Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al consiliului local al comunei Tiream, județul Satu Mare, iniţiat de dl.primar Tar 
Nicolae. 

 Văzând adresa Instituției Prefectului Judetului Satu Mare  nr. 4.697/SJ/15.05.2020  prin 
care se  solicitâ reanalizarea Hotărâri nr.16/2020 privind modificarea și completarea  
Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local al comunei Tiream, județul Satu 
Mare, în sensul revăcării/modificării acesteia, înregistrată sub nr. 1481/18.05.2020, în vederea 
intrării în legalitate, având în vedere următoarele considerente : 

 În timpul  stării deurgență (art.50 din anexa nr.1 la OUG.nr.57/2019 privind Codul  
administrative,modificată),  convocarea unei ședințe a Consiliului local se poate realize prin 
utilizarea  mijloacelor electronice de comunicare, respectiv: 

- Convocarea consiliului local  se realizează prin grija secretarului unității administrative-  
teritoriale , prin mijloace electronice,  cel târziu  în ziua ulterioară  primirii de către  acesta  a 
dispoziției  sau a documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor 
locali în funcție; 

- Prezența consilierilor locali, la ședința Consiliului local , poate fi constatată prin orice  
mijloace electronice de comunicareconsiderate  necesare, suficiente și legale  în funcție de 
specificul unității administrative - teritoriale;  

- Posibilitatea cetățenilor  cu domiciliul sau reședința în raza unității administrative 
teritoriale   

respective de a urmări desfășurarea ședințelor consiliului local, pe internet; 
- Exprimarea votului deschis electronic, 
- Rezultatul votului  fiecărui consilier local, exprimat electronic, de a fi consemnat de către  

secretarul unității administrative teritoriale  în procesul verbal al ședinței. 
 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 revocarea HCL:nr.16/2020 privind  modificarea și 
completarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului local al comunei 
Tiream., județul Satu Mare 
 
       Tiream, la 16 iunie 2020. 
                                                               Secretar general UAT Tiream,                                                                               
                                                                        Maria Grigoraş 
 
 
 
Red./Tehn. M.G. 
2 Ex.originale 


