
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TIREAM 

Nr. 495  din 23.12.2019 
 
 

       Proces – verbal  
încheiat azi data de  20 februarie 2020 cu ocazia desfăşurării lucrărilor şedinţei  

Consiliului local al comun al Tiream, întrunit în şedinţă ordinară 
 
         Consiliul local al comunei Tiream, a fost convocat în şedinţă ordinară pentru data de 20 
februarie 2020, orele 14,00 în baza  Dispoziţiei nr.94/2020, emisă de primarul comunei Tiream la 
data de 12 februarie 2020.  

Publicitate şedinţei s-a realizat prin  publicarea Anunţului de şedinţă  şi a Odinii de zi în data 
de 13.02.2020 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 O.U.G.nr.57/2019 
privind Codul administrativ, iar procesul – verbal de afișaj a proiectelor de hotarare  la avizierul 
primăriei , conform p-v.de fişaj nr. 409/ 13.02. 2020. 
 Invitaţia consilierilor locali  la şedinţă  s-a făcut în scris prin convocatorul înregistrat sub 
nr.417 din 14.02.2020. 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 .  

Prezenţaconsilierilor 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  prezenți  și 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 aprobarea indicatorilor tehnico –economici  pentru obiectivul de 
investiții :”Reparații capitale la Grădinița cu program normal Tiream,. 
  În urma  votului deschis, exprimat prin ridicare de mâini , suplimentarea ordinii de zi a 
şedinţei,este aprobată  cu 9 voturi pentru, din 11 consilieri prezenți : 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:  2. Au votat împotrivă: d/na cons. Magdas Elisabeta și dl. Cons. Man Niculae.       
            Dl. cons. Man Niculae spune : am votat împotriva suplimentării ordinei de zii deoarece  în 
indicatorii tehnico –economici  cuprinși în anexa la proiectul de hotărâre nu sunt  detailate  pe larg  
lucrările ce urmeaza a se realiza și contravaloarea acestora.  

Abţineri:   nu sunt.  



 
 
 În urma aprobări suplimentării Ordinea de zi aprobată  conţinând 16puncte dezbătute în 
următoarea ordine: 

 1). Aprobarea procesului -.verbal al şedinţei  ordinare  a Consiliului local din data de 
23.12.2019; 
 2). Aprobarea procesului -.verbal al şedinţei  extraordinare cu convocare de îndată a 
Consiliului local din data de 30.12.2019; 

           3) Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local de venituri şi 
cheltuieli al Comunei Tiream pe trimestrul IV, anul 2019; 
 4)Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei 
Tiream, pe anul 2020; 

5) Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului anual de acţiuni şi de lucrări de interes 
local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore 
apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social ; 

 6) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru în 
comuna Tiream  pentru anul 2020. 

7)Proiect de hotărâreprivind aprobarea organizării şi finanţării evenimentelor culturale şi sportive 
care se vor desfăşura în cursul anului 2020; 

8) Proiect de hotărâreprivind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General 
(PUG) și (RLU) Regulamentului Local de Urbanism  al Comunei Tiream aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Tiream, nr.12 /02.06.2009 
 9)Proiect de hotărâreprivind aprobarea Devizului General şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii : Reparaţie  străzi în comuna Tiream etapa V – străzi în Tiream “; 

 10) Proiect de hotărâreprivind aprobarea achiziţionării și montării unui număr de 170 bucăți  
corpuri de iluminat cu LED Tip lampă,  cu suport de susținere; 
 11) Proiect de hotărâreprivind alocarea unor sume din bugetul local pentru achiziţionarea 
unui server cu licențe; 
 12) Proiect de hotărâreprivind stabilirea indemnizațiilor personalului voluntar, pentru timpul 
efectiv de lucru prestat la intervenție și la celelalte activități prevăzute în Planul de Preătire în 
domeniul Situațiilor de urgență al comunei Tiream   
13)Proiect de hotărâreprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii : Reparaţii capitale la Grădinița cu program normal Tiream“; 
 Iniţiator proiect: Primarul comunei Tiream, dl.Nicolae TAR. 

14) Prezentarea Raportului primarului comunei Tiream privind activitatea instituției în anul 2019; 
15) Prezentarea Deciziei nr.87/19.12.2019  privind înlăturarea  deficienţelor  constatate  şi 

consemnate în Raportul de audit financiar înregistrat la Camera de Conturi  Satu Mare  sub nr. 
2112/29.11.2019 şi la entitatea  verificată  sub nr.3539/29.11.2019 , încheiat ca urmare  a misiunii 
de audit  financiarasupra conturilor  de execuţie , efectuat la UATC TIREAM.   
         16) Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali. 
D-na  preşedinte de şedinţă, consilier local LIEB BEATApreia lucrările şedinţei  consiliului local 
şi dă cuvântul d/nei secretar general UAT Tiream pentru supunerea la vot a  pricesului – verbal al 
ședinței din data de  23.12.2019,  și a procesul – verbal al șed.cons.local din  data de 30.12.2019 
;respectiv: 

 Pct.1.Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului local  al comunei 
Tiream din data de 23.12.2019; 

 D-na secretar general Grigoraş Maria,supune aprobării consiliului local procesul verbal al 
şedinţei  din data de  23.12.2019, 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  9 
voturi „pentru”, 1 vot “împotrivă“ și o  abținere.  

 



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

Voturi împotrivă - Man  Niculae .  
Abțineri  - Babţan Dorel.  
Dl. Cons. Man Niculae  contestă conținutul procesului – verbal  din data de 23.12.2019 și 

cere menționarea  exată a opiniei exprimate  de domnia sa în cadrul ședinței, referitoare la  
aprobare sumei de 8.000 lei  acocată  bugetului local al comunei Tiream  de  către  Ministerul 
Lucrărilor Publice  şi Dezvoltării şi Administraţiei –MLPDA  pentru  elaborarea şi actualizarea  PUG - 
ului comunei Tiream , respectiv domnia sa a spus următoarele:. 
           “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   Dezvoltării şi Administraţiei –
MLPDA,deoarece domnul primar nu poate prezenta nici o dovadă referitoare a această sumă 
înafara faptului că i/a fost comunictă telefonic de către președintele Consiliului judetean Satu Mare”.  

Pct..2.Aprobarea procesului - verbal al şedinţei  extraordinare  cu convocare de îndată 
a Consiliului local din data de 30.12.2019; 

D-na secretar general Grigoraş Maria,supune aprobării consiliului local procesul verbal al 
şedinţei  din data de  30.12.2019, 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  
10 voturi „pentru” și o  abținere.  

   Au votat pentru următori consilieri locali: Babtan Dorel, Budai Csaba, Kontz Zoltan,  
Magdas Elisabeta, Man Niculae, Reszler Adalbert – Gheorghe, Strați Vasile , Suciu Irina , Vinkler 
Valter  şi  Zold Maria- Tunde.   

Abțineri  - Lieb Beata .  
După aprobarea proceselor – verbale  de către consiliul local, doamna secretar general 

,Grigoraş Maria , informează preşedintele de şedinţă, cu privire la cvorumul  și  majoritatea 
necesare  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:  

“Art..288, 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 .  

D-na secretar general : Constat că nu avem cazuri de incompatibilitate.  
D-na  preşedinte de şedinţă, consilier local LIEB BEATA supune dezbaterii   și aprobării 

proiectele de hotărârii aprobate la ordinea de zii,respectiv: 
Pct..3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local de 

venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream pe trimestrul IV, anul 2019; 
D-na președinte de ședință, LIEB BEATA , prezintă proiectul de hotărâre  inițiat de dl.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.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.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.1 din 20 februarie 
2020.  

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. 

        Pct..4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al 
Comunei Tiream, pe anul 2020; 

D-na președinte de ședință, LIEB BEATA , prezintă proiectul de hotărâre  inițiat de dl.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.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 +400.000 lei , sumă repartizată   bugetului local 
de venituri și cheltuieli al  comunei Tiream  prin HCJ. Satu Mare Nr.15/2020, iar această sumă 
propun să fie repartizată pe următoarele capitole de cheltuieli, respectiv: 
        + 330.000 lei la Cap.(51) Administrație publică și 
         +   70.000 lei cap.(65) Învăîțământ 
         Nu sunt alte propunerii de modificare sau completare a proiectului de hotarare prezentat 
D-na preşeinte de şedinţă LIEB BEATA ,  supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
modificarea propusă de domnul primar, după cum urmează: 
  T O T A L    V E N I T U R I :         4.132.000 lei 
  T O T A L    C H E L T U IE L I :   4.132.000 lei 
-   din care : 
Capitolul  (51) Administraţie publică :……………………………………….. 1.092.000 lei ; 

- din care : 
                          - cheltuieli de personal : ……………………………………….   740.000 lei ; 
                          - cheltuieli materiale :  ……………………………………….….  340.000 lei ; 
                          - cheltuieli de capital(achiz.server)……………………………    12.000 lei. 
Capitolul (54) Alte servicii publice Situaţi de urgenţă şi P.S.I……………… 60.000 lei ; 

 
 

- din care : 
- cheltuieli de personal :……………………….…………………………… 60.000 lei ;  
- asigurarea cu resurse materiale situaţiilor de urgenţă pe anul 2019……  0  lei      

Capitolul (61) Pază………………………………..…….…………………………….. 21.000 lei ; 



- din care : 
                                - cheltuieli de personal ………………………………………10.000 lei ; 
                                - cheltuieli materiale …………………………………………11.000 lei 
Capitolul (65) Învăţământ………………………………………..……………….. 640.600 lei ; 

- din care : 
      - chel.materiale………………………………..…………………..…..93.000 lei ; 

             -  plata stimulentelor educaţionale (tichete de grădiniţă)……..……6.500 lei ; 
 
              - derepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale CES………  5.000 lei 
              - decontare naveta cadre didactice …………………….…………...20.000 lei 

                          - cheltuieli de capital(Reparații gradinita Tiream)…………………516.000 lei. 
Capitolul (67) Cultură…………………………………………………….…………..400.500 lei ; 

- din care : 
           - cheltuieli de personal ……………………………………………45.000 lei 

       - cheltuieli materiale………………………………………………  60.500 lei ;                        
     - cheltuieli de capital …………………………………...………   235.000 lei ; 

               - asociaţii, fundaţii, activităţi culturale………………..……....... 60.000 lei,                             
 -  din care : 

    -  cheltuieli cu sportul………………………………………………….. 35.000 lei, 
    - activităţi culturale ………………25.000 lei, din care 10.000 lei pentru Ziua copilului şi a 

familiei ,ediţia a III-a, 2.000 lei pentru  participarea ansamblului de dans  din Tiream la 
ev.cult.Întâlnirea Crailor în localitatea Carei, 3.000 lei Balul strugurilor , 10.000 pentru Ziua Naţională  
a României , 1 Decembrie.                                                                                                                                      
Capitolul (68) Asistenţă socială …………………………………………………973.000 lei, 

- din care : 
- cheltuieli de personal………………………………..…….….680.000 lei, salariul asistenţilor 

personali ai persoanelor cu handicap grav; 
                  - plata .indemnizaţilor pers.cu handicap grav………………..255.000 lei 
                  - ajutor de urgenţă şi prima de 50 de ani de căsătorie……… 3.000 lei,               
                 - plata subvenţiei pentru încălzirea populaţiei …………..… .. 35.000 lei. Capitolul 

(70) Gospodărire comunală………………………………..……. ……. 280.000 lei ; din care : 
               - Iluminat Public ………………………….………….. ………….250.000 lei ;   
               - Reparaţii,întreţinere ,etc.Buldoescavator…………………….30.000 lei, 
Capitolul (74)Protecţia mediului ………………………………………… 155.000 lei            

 - din care :  
           - taxă de salubrizare către  S.C.Ierul SRL.Tiream………………. 150.000 lei; 
           - cheltuieli de capital………………………..  ………………………  5.000 lei                                                                                                                       

Capitolul (84) Drumuri şi străzi …………………………..……………………… 510.000 lei 
 În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, proiectul de hotărâre  și modificarea 
propusă  este aprobat cu 10 voturi „pentru”  şi  o abținere din  11 consilieri în funcţie  fiind astfel 
adoptată HCL. Nr.2 din 20 februarie 2020.  

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

Voturi împotrivă:  - nu sunt. 
Abţineri :  o abținere. S-au abţinut de la vot dl.cons. Man Niculae . 
 
Pct. 5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului anual de acţiuni şi de lucrări de 

interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către 
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social ; 

D-na președinte de ședință, LIEB BEATA , prezintă proiectul de hotărâre  inițiat de dl.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. (1)  
din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ , este votul majorităţii simple, respectiv 6 voturi 
„pentru”, din  totalul  membrilor consiliului local prezenți . 
 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  locali prezenți  fiind astfel adoptată HCL. Nr.3 din 20 februarie 
2020.  

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 
Pct..6.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor pentru în comuna Tiream  pentru anul 2020.   
D-na președinte de ședință, LIEB BEATA , prezintă proiectul de hotărâre  inițiat de dl.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. (1)  
din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ , este votul majorităţii simple, respectiv 6 voturi 
„pentru” din totalul  membrilor consiliului local prezenți . 
 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 prezenți  fiind astfel adoptată HCL. Nr.4 din 20 februarie 2020.
  

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 

            Pct..7.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi finanţării evenimentelor 
culturale şi sportive care se vor desfăşura în cursul anului 2020; 

D-na președinte de ședință, LIEB BEATA , prezintă proiectul de hotărâre  inițiat de dl.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.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. 
 D/nul cons. Man Niculae  propune  următoarea modificare : 
Propun modificarea propiectului de hotărâre ,respectiv aprobarea sumei de 10.000 lei pentru 

Ziua României  în loc de 5.000 lei cât este  prevăzută în proiectul de hotârâre. 



Nu sunt alte propuneri. 
D-na.  preşedinte de şedinţă, LIEB BEATA, supune la vot propunerea de modificare a 

proiectului de hotărâre făcută de dl.cons. Man Niculae. 
În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii propunerea de modificare a proiectul 

de hotărâre  este aprobat cu 11 voturi „pentru”  din 11 consilieri în funcţie.   
Nu sunt alte propuneri. 
D-na președinte de șed. cons. Lieb Beata, supune la vot  proiectul de hotârâre în forma 

modificată . 
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.5 din 20 februarie 
2020.  

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 
Pct.8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic 

General (PUG) și (RLU) Regulamentului Local de Urbanism  al Comunei Tiream aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Tiream, nr.12 /02.06.2009 

D-na președinte de ședință, LIEB BEATA , prezintă proiectul de hotărâre  inițiat de dl.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.e)  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.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.6 din 20 februarie 
2020.  

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. 
Pct..9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : Reparaţie  străzi în comuna Tiream etapa 
V – străzi în Tiream “; 

D-na președinte de ședință, LIEB BEATA , prezintă proiectul de hotărâre  inițiat de dl.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.g)  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.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.7 din 20 februarie 
2020.  

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 
 Pct..10.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării și montării unui număr de 

170 bucăți  corpuri de iluminat cu LED Tip lampă,  cu suport de susținere; 
D-na președinte de ședință, LIEB BEATA , prezintă proiectul de hotărâre  inițiat de dl.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.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.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.8 din 20 februarie 
2020.  

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. 
Pct.11.Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru 

achiziţionarea unui server cu licențe; 
D-na președinte de ședință, LIEB BEATA , prezintă proiectul de hotărâre  inițiat de dl.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.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.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.9 din 20 februarie 
2020. 
 

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. 
 



 
Pct.nr.12.Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizațiilor personalului voluntar, 

pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenție și la celelalte activități prevăzute în Planul 
de Preătire în domeniul Situațiilor de urgență al comunei Tiream.  

D-na președinte de ședință, LIEB BEATA , prezintă proiectul de hotărâre  inițiat de dl.primar 
Tar Nicolae.  
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.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.Nu sunt . 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 
 În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii proiectul de hotărâre  este aprobat cu 
10 voturi „pentru”   și o abținere din 11 consilieri în funcţie  fiind astfel adoptată HCL. Nr.10 din 20 
februarie 2020.  

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

Voturi împotrivă, nu sunt.  
           Abţineri :  o abținere . S-a abținut de la vot, dl.cons. Man Niculae. 
         Pct. nr.13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii : Reparaţii capitale la Grădinița cu program normal Tiream“; 

D-na președinte de ședință, LIEB BEATA , prezintă proiectul de hotărâre  inițiat de dl.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.g)  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.Nu sunt . 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 
. În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii proiectul de hotărâre  este aprobat cu 
10 voturi „pentru”   și o abținere din 11 consilieri în funcţie  fiind astfel adoptată HCL. Nr.11 din 20 
februarie 2020.  

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

Voturi împotrivă, nu sunt.  
           Abţineri :  o abținere . S-a abținut de la vot, dl.cons. Man Niculae. 
          Pct.14. Prezentarea Raportului primarului comunei Tiream privind activitatea instituției în anul 
2019; 
            Dl.primar, și prezintă:Raportul privind activitatea instituției în anul 2019. 
 Nu sunt luări de cuvânt  referitoare la conţinutul acestuia. 

Pct..15. Prezentarea Deciziei nr.87/19.12.2019  privind înlăturarea  deficienţelor  constatate  
şi consemnate în Raportul de audit financiar înregistrat la Camera de Conturi  Satu Mare  sub nr. 
2112/29.11.2019 şi la entitatea  verificată  sub nr.3539/29.11.2019 , încheiat ca urmare  a misiunii 
de audit  financiarasupra conturilor  de execuţie , efectuat la UATC TIREAM.   



 
Dl.primar  prezintă Decizia  nr. 87/19.12.2019  privind înlăturarea  deficienţelor  constatate  şi 

consemnate în Raportul de audit financiar înregistrat la Camera de Conturi  Satu Mare  sub nr. 
2112/29.11.2019 şi la entitatea  verificată  sub nr.3539/29.11.2019 , încheiat ca urmare  a misiunii 
de audit  financiarasupra conturilor  de execuţie , efectuat la UATC TIREAM,  înaintată  Consiliului 
local al comunei Tiream  cu adresa nr.2254/19.12.2019. 

Consiliul local a luat  la cunoştinţă  prevederile Decizie Curţii de Conturi  Satu Mare  nr. 
87/19.12.2019 privind înlăturarea  deficienţelor  constatate  şi consemnate în Raportul de audit 
financiar înregistrat la Camera de Conturi  Satu Mare  sub nr. 2112/29.11.2019 şi la entitatea  
verificată  sub nr.3539/29.11.2019 , încheiat ca urmare  a misiunii de audit  financiarasupra 
conturilor  de execuţie , efectuat la UATC TIREAM,  înaintată  Consiliului local al comunei Tiream  
cu adresa nr.2254/19.12.2019 și va urmării modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse . 

 16) Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali. 
           D.primar prezintă: cererea  înregistrată sub nr.150/ 20.01.2020  depusîă de Parohia 
Ortodoxă Tiream prin  preotul – paroh Pop Marius , prin care se solicită acordare unui sprijin 
financiar pentru  pentru reparația edificiului  Bisericii Ortodoxe din localitatea Tiream. 
           Dl. Primar spune . la prima rectificare a bugetului de stat și dacă vom primii fonduri vom  
rectifica bugetul local și voi propune alocarea  unor suime și pentru cultele religioase din raza 
comunei Tiream, deocamdată nu sunt posibilități. 

Alegerea președintelui de ședință. 
Întrucât perioada de 3 luni pentru care a fost alesă preşedinte de şedinţă d-na .consilier LIEB 

BEATA  se încheie la data de 29.02.2020, 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  

MAGDAS ELISABETA, pentru  perioada martie 2020 – mai 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.MAGDAS ELISABETA , 
este aleasă preşedinte de şedinţă  pentru o durată de 3 luni (martie 2020 – mai 2020), cu 11 voturi 
« pentru », din totalul de 11 consilieri   prezenţi. 

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

Voturi împotrivă, nu sunt.  
Abţineri :  nu sunt.  

 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.94/2020 emisă de primarul comunei Tiream la data 
de 12 februarie 2020 

                                   Tiream, la  20 februarie 2020. 
 
 
          Preşedinte  de  şedinţă,                                 Secretar General UAT Tiream 
     Consilier local: LIEB  BEATA                                 jr. Maria Grigoraş  
 

Red./Tehn. G.M. 
1.Ex. 


