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Nr. 3142  din  01.11.2021 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                               

privind aprobarea organizării festivităților de comemorare a eroilor neamului 

căzuți în perioada celor Două Războaie Mondiale pe teritoriul comunei Tiream 

 

 

 

Având în vedere 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. 
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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 01.11.2021 

 

 

                           I N I Ţ I A T O R                                    Avizat pentru legalitate: 

                               PRIMAR,                                             Secretar generat UAT 

                           dl. Tar Nicolae                                           cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn.C.H.                                                                                                                                                                                                      

Nr.exemplare: 2/2pag. 
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Nr. 3143  din 01.11.2021 

 

REFERAT  DE APROBARE 

 privind aprobarea organizării festivităților de comemorare a eroilor neamului 

căzuți în perioada celor Două Războaie Mondiale pe teritoriul comunei Tiream 

 

Având în vedere 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. 

Pentru ca evenimentul să capete un caracter permanent, peren, indiferent de 

persoanele ce vor ocupa în viitor funcții și demnități publice, considerăm oportun ca 

derularea acestor activități de comemorare și cinstire a eroilor înhumați pe raza 

U.A.T.-ului Tiream, să fie reglementată adoptarea unei hotărâri de Consiliul Local.  

În acest sens, consider că se impune să se inițieze proiectul de hotărâre cu 

obiectul amintit mai sus, care să propună stabilirea datei comemorării cu precizarea 

locațiilor unde se regăsesc mormintele eroilor pe raza Unității Administrativ-

Teritoriale Tiream. În situația în care data stabilită pentru manifestări cade într-o zi 

liberă din săptămână sau într-o zi declarată ca zi liberă la nivel național, manifestările 

se vor derula în ultima zi lucrătoare ce percede respectiva dată. 

În conformitate  cu  prevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, INIȚIEZ: Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea organizării festivităților de comemorare a eroilor neamului căzuți în 

perioada celor Două Războaie Mondiale pe teritoriul comunei Tiream. 

 

Tiream, la 01.11.2021 

 

INIŢIATOR PROIECT 

 PRIMAR - TAR NICOLAE 
Red.T.N./Tehn.C.H. 

Nr.exemplare :2/1 pag.  
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Nr. 3061 din 01.11.2021. 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea organizării festivităților de comemorare a eroilor neamului 

căzuți în perioada celor Două Războaie Mondiale pe teritoriul comunei Tiream 

 

 

Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului 

comunei Tiream, prin secretarul general cj. Candid Humă, în conformitate cu 

prevederilor art.136 alin. (10) din Ordonanţa de  urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, modificată, formulez prezentul raport cu privire la  proiectul de 

hotărâre înregistrat sub nr. 3142/01.11.2021 cu privire la aprobarea organizării 

festivităților de comemorare a eroilor neamului căzuți în perioada celor Două 

Războaie Mondiale pe teritoriul comunei Tiream, iniţiat de dl. primar Tar Nicolae.   

 

Având în vedere inițiativa asociaților de rezerviști militari din județul Satu 

Mare în ceea ce privește implementarea unui program oficial de comemorare a 

eroilor neamului în care sunt înmormântați eroi ce au căzut în cele două războaie 

mondiale, propunem ca, activitățile de comemorare să se desfășoare odată pe an, în 

data de 29 iunie, la fiecare mormânt de război.  

 

Aceste manifestări vor consta în: ceremonial religios și militar, depunerea de 

coroane de flori și alte momente cu caracter specific momentului. 

 

Ținând cont de prevederile: 

- Legii nr.213/1998-privind bunurile proprietate publică, Anea III, pc.7). 

- art.6, art.19, art.20, art.22l it.”b”, art.37, art38, art.45 alin.3 și 4, art.46 din 

Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război. 

- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 129 alin. (2) lit. ”b”  și lit.”c”, alin. (4) lit.”a”, alin.7 lit”j”ale art. 139 

alin. (3) lit ”a”, lit.”g” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
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            În acest sens, cu respectarea prevederilor legii propunem spre dezbatere 

Consiliului local, Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării festivităților de 

comemorare a eroilor neamului căzuți în perioada celor Două Războaie Mondiale pe 

teritoriul comunei Tiream. 

 

 

      Tiream, la 01.11.2021.  

 

    

Secretar general UAT  

cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn.C.H. 

Nr.exemplare :2/2 pag. 
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