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 H O T Ă R Â R E A Nr. 25/2016 
privind modificarea HCL. nr. 30/2012  privind instrumentarea proiectului intitulat „Reabilitare 

Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare”  

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 .08.2016;  
          Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre,raportul de specialitate al compartimentului de resort, precum şi rapoartele de aviz 
favorabil a comisiilor  de specialitate  nr.1 , nr.2 şi nr.3  a Consiliului local al comunei Tiream; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Văzând HCL.nr.30/2012  privind instrumentarea proiectului intitulat „Reabilitare 
Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare , finanţat din fonduri europene  
nerambursabile  prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală ; 
 Luând în considerare Încheierea civilă  nr. 947/2016 din  data de 22 iunie 2016  a 
Judecătoriei Carei  privind validarea  alegerii domnului  TAR NICOLAE  în funcţia de primar 
al comunei Tiream, judeţul Satu Mare , conform rezultatului alegerilor  locale din data de 5 
iunie 2016 ; 
  În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) , alin.(4) lit.d) şi f) şi art.45 alin.(2) lit.a) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

      H  O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art. I. -  Hotărârea consiliului local  al comunei  Tiream nr. 30/2012 privind 
instrumentarea proiectului intitulat „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com. Tiream, 
jud. Satu Mare”, se modifică după cum urmează : 
 1. Art.6 se modifică şi va avea următorul cuprins :                                                                
 Art.6. -  Se desemnează domnul TAR NICOLAE – primar şi ordonator principal de 
credite  al comunei Tiream, judeţul Satu Mare , ca reprezentant legal al comunei  în relaţia cu  
Agenţia  pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale  în vederea derulării proiectului  intitulat 
„Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare”.  
           Art. II . -  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 
Comunei Tiream , domnul Tar Nicolae 
 Prezenta hotărâre se comunică , prin grija secretarului , primarului comunei Tiream, 
Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, Instituţiile interesate,compartimentul de specialitate 
din cadrul Primăriei comunei Tiream se publică pe site-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin 
afişare la avizierul Primăriei  
 

Tiream, la 29 august 2016 

 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
                   Consilier local :Babtan Dorel                       Secretar:jr. Maria Grigoraş 
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