
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
CONILIUL LOCAL AL COMUNEI  
      T I R E A M  
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 40/2017 
privind modificarea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al comunei Tiream, 
însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr.19 /1999, cu modificările şi completările ulterioare  

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit  în şedinţă ordinară la data de  02.10.2017, 
           Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat,expunerea de motive a primarului 
comunei Tiream,raportul compartimentului de resort, precum şi rapoartele  comisiilor de 
specialitate ale consiliului local Tiream, 
 Luând în considerare  modificarea intervenită ca urmare a accesării unor fonduri 
europene  prin instrumentarea proiectului intitulat ”Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, 
com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. Măsura  322 , din cadrul  programului - 
Renovarea ,dezvoltarea satelor , îmbunătăţirea serviciilor  de bază  pentru economia  şi 
populaţia rurală  şi punerea în valoare  a moştenirii culturale “,respectiv valoarea de 
inventar a bunului imobil obiect al proiectului  s-a majorat  cu valoarea de implementare a 
proiectului, respectiv cu suma de 185..498,37 lei  
 Ţinând cont de prevederile art.21 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică  şi regimul juridic al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare,coroborate cu 
cele ale Hotărârii Guvernului României nr.548/1999 privind aprobarea Normele tehnice pentru 
întocmirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc  domeniul public  al comunelor,oraşelor, 
municipiilor  şi judeţelor; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(9) ,coroborate 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 modificare Inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 
comunei  Tiream, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr.19/1999, cu modificările şi 
completările ulterioare , după cum urmează : 

1. Se modifică  următoarele poziţii : 
- la poziţia nr. 9,coloana nr. 5  va avea următorul cuprins : „627.952,37” ; 

 ART.2. - Se însuşeşte inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei  
T I R E A M , cu modificările  intervenite prin prezenta hotărâre, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. -  Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Tiream, judetul Satu Mare  

 ART. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu 
Mare,  Consiliului judeţean Satu Mare - Direcţia juridică şi Relaţii cu consilierii, compartiment 
proprietate publică şi privată ,se publică pe site-ul :www.tiream.ro, cu  cetăţeni, prin afişare la 
avizierul  Primăriei  

Tiream, la 2. octombrie 2017 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      Contrasemnează: 
         Cons. local Straţi Vasile                                            Secretar - delegat, 

                                                                                  dl.Chioreanu Gheorghe 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea  administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Total consilieri în funcţie        11 
Nr. total consilierilor prezenţi 11 
Nr. total al consilierilor absenţi 0 
Voturi pentru                           11 
Voturi împotrivă                        0 
Abţineri                                     0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red.Teh./C.Gh. 
5 ex. 



 
 
 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA TIREAM  
Nr.1922 din  18.09.2017  
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al comunei 
Tiream, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr.19 /1999, cu modificările şi 

completările ulterioare  

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit  în şedinţă ordinară la data de  02.10..2017, 
           Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat,expunerea de motive a primarului 
comunei Tiream la proiectul de hotărâre,raportul compartimentului de resort, precum şi raportul 
comisiei de specialitate a consiliului local, 
 Urmare a accesării unor fonduri europene  prin HCL. nr.30/12.09.2012 ,Consiliul local a 
aprobat instrumentarea proiectului intitulat ”Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, 
com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. Măsura  322 , din cadrul  programului - 
Renovarea ,dezvoltarea satelor , îmbunătăţirea serviciilor  de bază  pentru economia  şi 
populaţia rurală  şi punerea în valoare  a moştenirii culturale “, valoarea de inventar a 
bunului imobil obiect al proiectului  s-a majorat  cu valoarea de implementare a proiectului, 
respectiv cu suma de 185..498,37 lei  
 Ţinând cont de prevederile art.21 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică  şi regimul juridic al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare,coroborate cu 
cele ale Hotărârii Guvernului României nr.548/1999 privind aprobarea Normele tehnice pentru 
întocmirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc  domeniul public  al comunelor,oraşelor, 
municipiilor  şi judeţelor; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(9) ,coroborate 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 modificare Inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 
comunei  Tiream, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr.19/1999,  cu modificările şi 
completările ulterioare , după cum urmează : 

1.Se modifică  următoarele poziţii : 
- la poziţia nr. 9,coloana nr. 5  va avea următorul cuprins : „627.952,37” ; 

 ART.2. - Se însuşeşte inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei  
T I R E A M , cu modificările  intervenite prin prezenta hotărâre, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. -  Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Tiream, judetul Satu Mare  

ART. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu 
Mare,  se publică pe site-ul :www.tiream.ro, cu  cetăţeni, prin afişare la avizierul  Primăriei  

 
Tiream, la .18 septembrie  2017 

 
I  N I Ţ I A T O R, 

PRIMAR 
dl. Tar Nicolae 

 



 
 
 
 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA TIREAM  
- PRIMAR - 
 

 

EXPUNERE   DE  MOTIVE  
la proiectul de hotărâre privind  modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc 

domeniului public al comunei Tiream, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.19/1999,cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.63 alin..(5) lit.d) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale,republicată,cu modificările şi completările ulterioare :”Primarul ia măsuri pentru  
asigurarea inventarierii, evidenţei statistice , inspecţiei şi controlului  efectuării serviciilor publice  
de interes local prevăzute la art.36 alin.(6) lit. a) – d), precum şi a bunurilor  din patrimoniul 
public  şi privat  al unităţii administrativ –teritoriale „. În respectarea  acestor prevederii legale  şi 
în aplicarea prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al 
cesteia,cu modificările şi completările ulterioare. 
 Având în vedere necesitatea modificării poziţiei nr.9   cuprinsă în inventarul domeniului 
public al comunei Tiream , respectiv  : coloana nr. 5   valoarea de inventar  a bunului imobil 
înscris la  această poziţie respectiv Căminul cultural,   ca urmare a accesării unor fonduri 
europene. Prin HCL. nr.30/12.09.2012 ,Consiliul local a aprobat instrumentarea proiectului 
intitulat ”Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat 
prin F.E.A.D.R. Măsura  322 , din cadrul  programului - Renovarea ,dezvoltarea satelor , 
îmbunătăţirea serviciilor  de bază  pentru economia  şi populaţia rurală  şi punerea în 
valoare  a moştenirii culturale “, valoarea de inventar a bunului imobil obiect al proiectului   s-
a majorat  cu valoarea de implementare a proiectului, respectiv cu suma de 185..498,37 lei, 
ajungând la valoarea de 627.952,37  lei . 
  Ţinând cont de prevederile art.21 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea  
publică  şi regimul juridic al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare,coroborate cu 
cele ale Hotărârii Guvernului României nr.548/1999 privind aprobarea Normele tehnice pentru 
întocmirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al comunelor,oraşelor, 
municipiilor  şi judeţelor;precum şi de necesitatea adoptări unei hotărâri   în care să fie introduse   
toate modificările şi completările inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al 
comunei Tiream, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr.19/1999, modificată şi completată 
prin HCL:nr.38/2009 şi HCL:nr.8/2010 ,8/2015 şi 51/2015, hotărâre motivată de atragerea 
fondurilor europene F.E.A.D.R. masura 322 prin proiectul „”Reabilitare Cămin Cultural în 
loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R”.  

Prin accesarea fondurilor  europene nerambursabile prin proiectul de reabilitare   a 
crescut valoarea de inventar a  bunului impbil obiect al proiectului , această valoare de inventar 
trebuie cuprinsă  în inventar . 

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, 

INIŢIEZ: 
proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniului 

public al comunei Tiream, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr.19/1999,cu 
modificările şi completările ulterioare 

             
 Tiream, la 18 septembrie 2017 
                                                                 PRIMAR, 



dl.Tar Nicolae 

 
R O M Â N I A 
PRIMARIA COMUNEI TIREAM 
JUDEŢUL SATU MARE 
 - urbanism şi amenajarea teritoriului - 
 
 
 
 

RAPORT   DE  SPECIALITATE  
 la proiectul de  hotărâre privind modificarea şi completarea  inventarului bunurilor ce 

alcătuiesc domeniului public al comunei Tiream, însuşit prin  Hotărârea Consiliului Local 
nr.19/1999, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 
 Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei,prin  
responsabilul în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării  executării 
lucrărilor de construcţii , ing.Sfâra Liviu, în temeiul prevederilor art.44 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicate, formulez prezentul raport cu privire la 
proiectul de hotărâre referitor  la proiectul de  hotărâre privind modificarea şi completarea  
inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al comunei Tiream, însuşit prin  Hotărârea 
Consiliului Local nr.19/1999, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiat de domnul primar  
Tar Nicolae  

Din analizarea proiectului de hotărâre iniţiat de dl.primar  dar mai ales din expunerea de 
motive la proiect , apreciez ca motivată propunerea de modificarea  inventarului bunurilor ce 
alcătuiesc domeniului public al comunei Tiream, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.19/1999, cu modificările şi completările ulterioare.                                    
 Având în vedere necesitatea modificării valorii de inventar a bunului imobil  cuprins la 
poziţia 9 din inventarul domeniului public al comunei Tiream , ca urmare ca urmare a accesării 
unor fonduri europene. Prin HCL. nr.30/12.09.2012 ,Consiliul local a aprobat instrumentarea 
proiectului intitulat ”Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” 
derulat prin F.E.A.D.R. Măsura  322 , din cadrul  programului - Renovarea ,dezvoltarea satelor , 
îmbunătăţirea serviciilor  de bază  pentru economia  şi populaţia rurală  şi punerea în valoare  a 
moştenirii culturale “, valoarea de inventar a bunului imobil obiect al proiectului   s-a majorat  cu 
valoarea de implementare a proiectului, respectiv cu suma de 185..498,37 lei, ajungând la 
valoarea de 627.952,37  lei . 

Potrivit prevederilor  art.21 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea  
publică  şi regimul juridic al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare,coroborate cu  
cele ale Hotărârii Guvernului României nr.548/1999 privind aprobarea Normele tehnice pentru 
întocmirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc  domeniul public  al comunelor,oraşelor, 
municipiilor  şi judeţelor , consider că  sunt respectate  prevederilor legale enunţate mai 
sus,motiv pentru care ,propun comisiei de specialitate a consiliului local al comunei Tiream, să 
avizeze favorabil proiectul de hotărâre. 

 
Tiream, la 18 septembrie 2017. 

 
 

CONSILIER, 
ing. Liviu Sfâra 

 
 
Red.teh./S.L. 
2. Ex. 


