
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. 35/2018 
privind darea în folosință gratuită a bunului imobil „ Monument al  Eroilor” 

din localitatea Tiream, Comuna Tiream, pe durata executarii lucrarilor de reabilitare şi 
pentru organizarea activităţilor ce vor viza aniversarea centenarului incheierii 

Primului Război Mondial şi al Marii Unirii 

  

        Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018, 

         Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive a primarului 
comunei Tiream, înregistrată sub nr.1804/ 28.08.2018, raportul compartimentului de resort, 
înregistrat sub nr.1798/27.08.2018,precum şi  rapoartele de aviz  favorabil date de  comisiile 
de specialitate nr.1 ,nr.2 şi nr.3   din cadrul Consiliului local  Tiream 
 Analizând cererea Muzeului Judeţean Satu Mare nr 1664/21.08.2018, având sediul in 
Satu Mare , B-ul  Vasile Lucaciu, nr. 21, judetul Satu Mare, înregistrata la Primăria comunei 
Tiream cu Nr. 1771/22.08.2018, prin care solicita darea în  folosinţă  gratuită  a bunului imobil 
„Monument al Eroilor „ , pentru o perioadă de 15 luni;                                                                     
 Hotărârea Guvernului României nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al 
Judeţului Satu Mare, Anexa nr.53” Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Tiream”, unde la poziţia 24, figurează „Monument al Eroilor ”situat în centrul localităţii 
Tiream; 
    În conformitate cu prevederile art.861 alin (.3), art 874, art 875 din Legea nr. 287/2009 
Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2), lit. c),şi a art.124, corroborate cu prevederile       
art. 45, alin. (3), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă  Ş T E: 
  

 Art.1. - Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Muzeul Judeţean Satu Mare, pe 
perioada de  15 luni a bunului imobil „Monument al Eroilor”, situat  în centru localităţii Tiream, 
Comuna Tiream, aflat în proprietatea publică a Comunei Tiream,  în vederea executării 
lucrăriilor de reabilitare si pentru organizarea activităţilor ce vor viza aniversarea centenarului 
încheierii Primului Război Mondial şi al Marii Unirii. 
 Art.2. - Predarea - primirea imobilului prevăzut la art. 1, se va face în baza protocolului 
prezentat  în anexa nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.3. - Se mandatează, Primarul Comunei Tiream pentru a semna în numele si pentru 
UAT comuna Tiream, protocolul de predare-primare. 
 Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică : Primarului  comunei Tiream, Instituţiei 
Prefectului judeţului Satu Mare, Muzeului Judeţean Satu Mare,impozite şi taxe locale şi 
achiziţii publice ,se publică pe site-ul www.tiream.ro şi Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  
Primăriei  

 

Tiream, la 27 septembrie  2018  
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
        Consilier local :Vinkler Valter                       Secretar:jr. Maria Grigoraş 

 
 

 

 

 



 

  

        Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 respectiv ale 

art.98 din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 

Nr.total al consilierilor în funcţie     11                                                                                                                       
Nr. total al consilierilor prezenţi      11                                          
Nr. total al consilierilor absenţi        0                                           
Nr.total al consilierilor care au participat  la dezbateri şi la vot 11   
Voturi “pentru”                                11 
Voturi “împotrivă”                      nu sunt 
Abţineri                                     nu sunt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

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

 
        



R O M Â N I A                                                        Anexa nr. 1, la HCL.Nr.35/2018                                                        
JUDEŢUL SATU MARE  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
       T I R E A M 
 

Comuna Tiream                                                                             Muzeul Judeţean Satu Mare 

Nr…………../……………..2018                                                 Nr…..……./………………2018 

  

P R O T O C O L 

1.Comuna Tiream cu sediul in localitatea Tiream, nr. 490,  judetul Satu Mare,CUI 3963641, 
prin reprezentantul său legal, Tar Nicolae - primar al comunei Tiream, in calitate de predator                                                                                                                                                                                   
 şi                                                                                                                              
2.   Muzeul Judeţean Satu Mare, cu sediul in Satu Mare, B-dul Vasile Lucaciu, nr.21, judeţul 
Satu Mare, CUI  ……………………….în  calitate de primitor. 

 În baza Hotararii Consiliului Local Tiream, nr.35 din 27 septembrie 2018, am procedat la 
predarea-primirea bunului imobil  „Monument al Eroilor” din localitatea Tiream, Comuna 
Tiream, judeţul Satu Mare . 

 Bunul imobil „Monument al Eroilor” din localitatea Tiream, Comuna Tiream, ce se predă 
in folosinţă gratuită pe o perioada de 15 luni  este destinat reabilitarii si organizării activităţilor 
ce vor viza aniversarea centenarului încheierii Primului Război Mondial şi al Marii Unirii. 

 Bunul imobil „Monument al Eroilor” situal în centrul localităţii Tiream face parte din 
domeniul public al Comunei Tiream şi este liber de orice sarcini şi fară a se afla în litigiu. 

Prezentul protocol a fost incheiat în doua exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

             Am predat                                                                        Am primit 
       Comuna Tiream                                              Muzeul Judeţean Satu Mare            
 PRIMAR                                                                                   DIRECTOR 

     TAR NICOLAE                                                        RADU OVIDIU ARDELEAN 

  
Tiream, la 27 septembrie  2018  

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          Contrasemnează, 
        Consilier local :Vinkler Valter                                 Secretar:jr. Maria Grigoraş 

 
 

 

 

 

  

        Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 respectiv ale art.98 din Legea  

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Nr.total al consilierilor în funcţie     11                                                                                                                       
Nr. total al consilierilor prezenţi      11                                          
Nr. total al consilierilor absenţi        0                                           
Nr.total al consilierilor care au participat  la dezbateri şi la vot 11   
Voturi “pentru”                                11 
Voturi “împotrivă”                      nu sunt 
Abţineri                                     nu sunt 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA TIREAM 

    - P R I M A R - 

Nr.1805  din 28.08.2018 
                                            

PROECT  DE  HOTĂRÂRE  

Privind darea în folosință gratuită a Monumentului „Monumental Eroilor” 
din localitatea Tiream, Comuna Tiream, pe durata executarii lucrarilor de reabilitare si pentru 

organizarea activitatilor ce vor viza aniversarea centenarului incheierii 
Primului Razboi Mondial si al Marii Unirii 

  
  
               Analizând cererea Muzeului Judeţean Satu Mare nr 1664/21.08.2018, având sediul in 
Satu Mare , B-ul  Vasile Lucaciu, nr. 21, judetul Satu Mare, înregistrata la Primăria comunei 
Tiream cu Nr. 1771/22.08.2018, prin care solicita darea în  folosinţă  gratuită  a bunului imobil 
„Monument al Eroilor „ , pentru o perioadă de 15 luni;                                                                                                                   
 Având în vedere:                                                                                                                           
 - Cererea nr 1664/21..08.2018 a Muzeului Judetean Satu Mare, avand sediul in Satu 
Mare , B-ul  Vasile Lucaciu, nr. 21, 440031, judetul Satu Mare, inregistrata la Primaria 
Comunei Tiream cu Nr. 1771/22.08.2018, prin care solicita folosinta Monumentului 
„Monumental Eroilor ”- in centru din Tiream pe perioada de 15 luni.                                                                                          
 -  Raportul de  specialitate  al compartimentului de resort  nr.1798/27.08.2018, de 
motive a primarului comunei Tiream, înregistrată sub nr.1804/ 28.08.2018 ;                                                                              
  - HG nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al Judetului Satu Mare, Anexa 
nr.55 Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tiream, unde la pozitia 24, 
figurează bunul imobil  „Monument al Eroilor ” situat în centrul localităţii Tiream 
 În conformitate cu prevederile art.861 alin (.3), art 874, art 875 din Legea nr. 287/2009 
Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2), lit. c),şi a art.124, corroborate cu prevederile       
art. 45, alin. (3), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

  H O T Ă R Ă  Ş T E: 
  

 Art.1. - Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Muzeul Judeţean Satu Mare, pe 
perioada de  15 luni a bunului imobil „Monument al Eroilor”, situat  în centru localităţii Tiream, 
Comuna Tiream, aflat în proprietatea publică a Comunei Tiream,  în vederea executării 
lucrăriilor de reabilitare si pentru organizarea activităţilor ce vor viza aniversarea centenarului 
încheierii Primului Război Mondial şi al Marii Unirii. 
 Art.2. - Predarea - primirea imobilului prevăzut la art. 1, se va face în baza protocolului 
prezentat  în anexa nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.3. - Se mandatează, Primarul Comunei Tiream pentru a semna în numele si pentru 
UAT comuna Tiream, protocolul de predare-primare. 
 Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică : Primarului  comunei Tiream, Instituţiei 
Prefectului judeţului Satu Mare, Muzeului Judeţean Satu Mare,impozite şi taxe locale şi 
achiziţii publice ,se publică pe site-ul www.tiream.ro şi Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  
Primăriei  
 
                                                 Tiream, la 28 august  2018 

I N I Ţ I A T O R, 
PRIMAR: 

dl. Tar Nicolae 
  

 
 
 



 R O M Â N I A 

JUDETUL SATU MARE 
COMUNA TIREAM                                                                                                                                                          -
       P R I M A R - 
Nr. 1804 din 28.08.2018. 
  
  

EXPUNERE DE MOTIVE 

 privind darea în folosință gratuită a bunului imobil „ Monument al  Eroilor” 

din localitatea Tiream, Comuna Tiream, pe durata executarii lucrarilor de reabilitare şi 
pentru organizarea activităţilor ce vor viza aniversarea centenarului incheierii 

Primului Război Mondial şi al Marii Unirii 

  

              Avand in vedere  faptul că ,  centenarul trebuie să fie un moment de reflecție profundă 
a societății românești care să împletească fericit o sumarizare a progreselor realizate de 
România în cei 100 de ani scurși de la Marea Unire cu nevoia de a privi spre viitor și a 
proiecta, de ce nu, următorii 100 de ani.  

        Principala dimensiune a centenarului este aceea educativă, pentru ca tânăra generaţie, 
societatea românească în ansamblu, trebuie să - și însușească valorile, atitudinile și 
convingerile patriotice și să înțeleagă mesajul și sacrificiul generației Marii Unirii. 
      De aceea, din această perspectivă credem că proiectarea și derularea unor programe  de 
reabilitare a monumentelor eroilor, si pentru organizarea activităţilor ce vor viza aniversarea 
centenarului încheierii Primului Război Mondial si al Marii Unirii are o mare valoare 
educațională, istorică   şi culturală. 
      Marcarea  centenarului ar putea să reconcilieze tânăra generaţie cu istoria și să cultive 
valori și atitudini care să ducă mai departe spiritul generaţiei de la 1918. 

         Analizând cererea Muzeului Judeţean Satu Mare nr 1664/21.08.2018, având sediul in 
Satu Mare , B-ul  Vasile Lucaciu, nr. 21, judetul Satu Mare, înregistrata la Primăria comunei 
Tiream cu Nr. 1771/22.08.2018, prin care solicita darea în  folosinţă  gratuită  a bunului imobil 
„Monument al Eroilor „ , pentru o perioadă de 15 luni;                 
  Pentru aceste motive,în conformitate cu prevederile art.861 alin (.3), art 874, art 875 din 
Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, voi 
solicita consiliului local  printr-un proiect de hotărâre aprobarea dării în folosință gratuită a 
bunului imobil „ Monument al  Eroilor” 
            În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele ale 
art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
                                                          I N I Ţ IE Z: 
proiect de hotârâre privind darea în folosință gratuită a bunului imobil „ Monument al  

Eroilor”din localitatea Tiream, Comuna Tiream, pe durata executarii lucrarilor de 
reabilitare şi pentru organizarea activităţilor ce vor viza aniversarea centenarului 

incheierii Primului Război Mondial şi al Marii Unirii 
 

Iniţiator proiect, 
PRIMAR, 

dl. Tar Nicolae  
 
 
 

Red./Tehn. T.N. 

2.Ex.originale  
 

 
 



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI  TIREAM 
- SECRETAR – 
Nr. 1798 din 27.08.2018 
 
 
 
                                                  RAPORT  DE SPECIALITATE  

privind darea în folosință gratuită a bunului imobil „ Monument al  Eroilor” 

din localitatea Tiream, Comuna Tiream, pe durata executarii lucrarilor de reabilitare şi 
pentru organizarea activităţilor ce vor viza aniversarea centenarului incheierii 

Primului Război Mondial şi al Marii Unirii 

  

 
 Analizând cererea Muzeului Judeţean Satu Mare nr 1664/21.08.2018, având sediul in 
Satu Mare , B-ul  Vasile Lucaciu, nr. 21, judetul Satu Mare, înregistrata la Primăria comunei 
Tiream cu Nr. 1771/22.08.2018, prin care solicita darea în  folosinţă  gratuită  a bunului imobil 
„Monument al Eroilor „ , pentru o perioadă de 15 luni;  
         Proiectarea și derularea unor programe  de reabilitare a monumentelor eroilor  Primului 
Război Mondial  şi organizarea activităţilor ce vor viza aniversarea centenarului încheierii 
Primului Război Mondial si al Marii Unirii are o mare valoare educațională, istorică   şi 
culturală. 
      Marcarea  centenarului ar putea să reconcilieze tânăra generaţie cu istoria și să cultive 
valori și atitudini care să ducă mai departe spiritul generaţiei de la 1918. 

      Având în vedere faptul că bunul imobil „Monument al Eroilor” ,situat în centrul localităţii 
Tiream, face parte din domeniul public al comunei Tiream,  pentru darea în folosinţă gratuită a 
acestuia  Muzeului judeţean Satu Mare   ,pentru  executarea unor lucrării de reabilitare şi 
pentru organizarea activităţilor ce vor viza aniversarea centenarului incheierii  Primului Război 
Mondial şi al Marii Unirii, este nevoie de  aprobarea Coniliului local al comunei Tiream  
 În conformitate cu prevederile art.861 alin (.3), art 874, art 875 din Legea nr. 287/2009 
Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile  care fac parte din 
domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale ,pot fi date în folosinţă gratuită ,pe perioadă 
determinată , în baza aprobării consiliilor locale, prin hotărâre . 
 În temeiul prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consider oportună și 
legală emiterea unui proiect de hotărâre   privind  darea în folosință gratuită a bunului imobil „ 
Monument al  Eroilor” din localitatea Tiream, Comuna Tiream, pe durata executarii lucrarilor de 
reabilitare şi pentru organizarea activităţilor ce vor viza aniversarea centenarului incheierii 
Primului Război Mondial şi al Marii Unirii. 
                                          

 

          Tiream, la 27 august 2018        
                                                                 SECRETAR, 
                                                                 jr. Maria Grigoraş 

  

  

  

 Red.Tehn.G.M. 

2.Exemplare originale 

 

 


