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RAPORTUL ANUAL AL PRIMARULUI 

PRIVIND STAREA ECONOMICA , SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI 

TIREAM, PENTRU ANUL 2020 

Doamnelor, domnilor consilieri, 

Stimati invitaţi, 

Dragi colegi, 

 

Anul 2020 va intra în istoria recentă cu siguranță, ca un an devastator în toate 

privințele. Tratarea situațiilor extreme, cauzate de pandemia globală și costurile 

extreme legate de acesta, îngrădirea libertății de deplasare a individului caracterizează 

lumea în această perioadă. Efectele negative au afectat profund și membrii comunității 

comunei Tiream.  

Trebuie să-i pomenim aici în primul rând pierdereaacelor concetățeni de ai 

noștri, care au decedat din cauza pandemiei de coronavirus  în anul 2020,  într-un 

număr de 3 vieți.  

Permiteți-mi ca în numele Consiliului Local, și al Primăriei să exprim 

condoleanțele noastre aparținătorilor lor.  

Vă rog să ne aplecăm capul într-un minut de reculegere în amintirea celor 

decedați. 

În ciuda condițiilor extreme, putem afirma totuși că am reușit să trecem cu bine 

anul, să facem față provocărilor ivite, dar să nu ne oprim nici în procesul de dezvoltare 

a comunei, în unele privințe chiar depășind planurile făcute.  

Am reușit chiar să începem lucrări planificate și pe anul 2021, în condițiile că 

am și economisit din resursele financiare avute pentru 2020, punând deoparte rezerve 

pentru acest an.  



 

În 2020, greutăți mai mari am întămpinat numai în sectorul social, privind 

derapajele la salariile din asistență socială și de îngrijire a bolnavilor, întrucât ni s-au 

asigurat fondurile de salarii  

numai pentru primele 6 luni al anului, restul am primit numai „cu țărăita” cum se zice, 

însă până la sf. anului am reușit să obținem salariile pentru toți, nimeni nu  a rămas 

fără banii cuveniți. 

În 2020, prima nosatră achiziție a fost cumpărarea de 300 de seturi de servicii de 

masă, pentru dotarea Căminului Cultural, cu scopul de a investi în asigurarea 

serviciilor până la 300 de persoane, pentru organizare de nunți, alte evenimente, însă 

pandemia a suspendat organizarea oricăror evenimenete. Sperăm, că acest impediment 

nu va mai exista în anul 2021.  

Dotarea căminelor culturale au stat în atenția noastră și în cele două localități ale 

comunei, Vezendiu și Portița. Am fost sponzorizați de o firmă privată, în valoare de 

5 000 euro, din care am dotat ambele instituții culturale cu sobe de teracotă cu plită, 

mese și bănci. 

În 2020 am renovat complet în exterior și în interior – Sala de nuntidin Tiream, 

care în anul 2021va servi și la organizarea unor evenimente mai restrânse, botezuri, 

nunți etc.  

O investiție consistentă a însemnat și in renovarea integrală a Grădiniței din 

Tiream, care a devenit un lăcaș modern pentru educarea copiilor noștri. Grădinița a 

fost completată cu un teren de joacă bine dotat, cei mici pot practica si fotbalul într-un 

teren special, numit „Ovifoci pálya”  botezat de finanțator, adică Guvernul 

Ungariei.Între timp am efectuat și reabilitarea unor drumuri, în cadrul căruia am reușit 

asfaltarea a 1500 metri de carosabil.  

În cursul anului, am întreținut zonele verzi existente, am și extins suprafața 

acestora, am cultivat arbori decorative, am extins zonele de gazon, am cultivat grupuri 

cu flori în diverse puncte ale comunei.  

Am achizitionat si montat indicatoare stradale, am amenajat fântînile arteziene.  

Am modernizat iluminatul public dealungul drumului județean, care leagă cele 

trei localități. S-au amplasat 170 de corpuri de iluminat moderne, pe fiecare stâlp cîte 

unul. Până acum exista câte un corp de iluminat numai pe fiecare al doilea stâlp.  



 

 

Am accesat fonduri la AFM/ AGENŢIA FONDULUI DE MEDIU in 

valoare de500 000 lei pentru finanțarea a 250 de corpuri de iluminat, cu care putem 

rezolva iluminatul public pe toate străzile comunei. 

La sfarsitul anului 2020 am extins și parcul de utilaje. Am achiziționat o 

remorcă de 6 tone, la tractorul și cositorul cumpărat prin programul Leader. Acesta va 

servi la colectarea mai eficientă a deșeurilor verzi. În continuare în anul 2021 vom 

cumpăra și un utilaj de tocat adecvat, pentru a ușura compostarea acestora. Am făcut 

un pas înainte și în demararea renovării sediului primăriei planificat pentru anul 2021. 

La această investiție am achiziționat 600 mp. de pavaj și am început lucrările încă din 

luna decembrie în cadrul cărora am insatalat un șopron din metal de 20 x 8 m. pentru 

utilajele comunei. 

Am câștigat 15 000 de euro nerambursabili în cadrul proiectului european 

Wifi4EU, din care am instalat 10 routere la punctele de transmiterea semnalului de 

internet, în zona cărora se poate accesa pe gratis de oricine pe teritoriul comunei.  

În anul 2020 s-au initiat si s-au aprobat un nr. de 46 de Proiecte de Hotârări.  

Dintre acestea un nr. de 46 Proiecte de Hotârâri au fost emise  de primar. 

În anul 2020, Consiliul Local al comunei Tiream s-a întrunit  in sedinte ordinare 

si extraordinare 7 de oriși a adoptat  un nr. de 46 Hotârâri.  

Consider că și în situație de criză, care a caracterizat anul 2020, membrii 

Consiliul Local și angajații aparatului Primăriei au făcut față cu profesionalism de 

indatoririle lor, depunând eforturile necesare în interesul și slujba cetățenilor comunei. 

Țin să le mulțumesc tuturor pentru efortul depus. 

În speranța unui an mult mai echilibrat, vă doresc tuturor sănătate și spor la 

treabă.  

 

                            Tiream, la 19 februarie 2021.                                                                               

Primarul comunei Tiream, 

                                                                                                                                                                       

Tar Nicolae  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


