
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.24/2019 
privind încheierea Acordului de asociere  între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri  pe 

teritoriul cărora se vor amplasa Unitățile de combatere a căderilor de grindină (UCG) realizate în cadrul 

proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER 

 

 

„Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în ședință ordinară azi data de 26 iunie 2019; 

Aavând în vedere Proiectul de hotărâre nr.1603/11.06.2019, inițiat în baza Expunerii de motive a 

primarului comunei Tiream nr.1602/11.06.2019,însoțit de Raportul de specialitate al compatrimentului de resort 

nr.1601/11.06.2019, precum şi de Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

local Tiream, nr.1, nr.2 şi nr.3, înregistrate  sub nr. 1740,1750 şi nr.1762 din 26.06.2019; 

Ţinând seama de: 

- Adresa transmisă de Consiliul Județean Satu Mare nr.9725/1106.2019, înregistrată la Primaria  

comunei Tiream sub nr.1600/11.06.2019;   

-Declarația   primarului municipiului/orașului/comunei Tiream nr.............din ........................... 2019 

privind acceptul amplasării unei unități antigrindină din sistemul județean antigrindină, pe un teren liber de 

orice sarcină, care nu face obiectul niciunui litigiu și niciunei revendicări formulate conform legislației din 

România și susținerea proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, - 

Prevenirea situațiilor de risc create de căderi de grindină în județul Satu Mare, acronim SILVER;       

-Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 115/2017 privind aprobarea proiectului „Silver - 

Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului 

aferent proiectului, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.  134/2017 respectiv prin 

Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 5/2018; 

-Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 51/2019 privind aprobarea încheierii Acordului de 

asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor 

amplasa Unitățile de combatere a căderilor de grindină (UCG) realizate în cadrul proiectului „Mitigating the 

negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER;  

În  baza prevederile art. 6 alin. (1) și ale art. 14 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (7) lit. c), ale art. 115 alin. (1) lit. b) coroborate cu cele ale art. 45 

alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1. -  Se aprobă încheierea Acordului de asociere  între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-

uri din județul Satu Mare, respectiv UAT: Municipiul Satu Mare, Comuna Andrid, Comuna Apa, Orașul 

Ardud, Comuna Batarci, Comuna Beltiug, Comuna Berveni, Comuna Bârsău, Comuna Căuaş, Comuna 

Ciumeşti, Comuna Cehal, Comuna Certeze, Comuna Craidorolţ, Comuna Culciu, Comuna Doba, Comuna 

Dorolţ, Comuna Gherţa Mică, Comuna Halmeu, Comuna Hodod, Comuna Homoroade, Comuna Lazuri, 

Orașul Livada, Comuna Micula, Comuna Moftin, Comuna Oraşu Nou, Comuna Păuleşti, Comuna Pir, Comuna 

Pişcolt, Comuna Pomi, Comuna Săcăşeni, Comuna Săuca, Comuna Supur, Comuna Socond, Comuna 

Terebeşti, Comuna Tiream, Comuna Tîrşolţ, Comuna Urziceni, Comuna Valea Vinului, Comuna Vama, 

Comuna Vetiş, pe teritoriul cărora se vor amplasa Unitățile de combatere a căderilor de grindină (UCG) 

realizate în cadrul proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, 

acronim SILVER, în vederea asigurării suprafețelor de teren necesare implementării și sustenabilității 

proiectului, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 

 

Art.2 Se mandatează primarul municipiului/orașului/comunei Tiream dl/dna TAR NICOLAE, să 

semneze, în numele și pentru municipiul/orașul/comuna TIREAM, Acordul de asociere prevăzut la art. 1. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul municipiului/orașului/comunei 

TIREAM  și Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specilitate al primarului comunei Tiream. 

Art. 4.- Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei, în ntermenul prevăzut de lege, 

Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului  Judetului Satu Mare, Compartimentului de specialitate din 

cadrul primăriei, se afiţează pe site-ul comunei Tiream www.tiream.ro, prin afişare la avizierul primăriei în 

spaţiul accesibil publicului.  

 

 
                                    Tiream, la 26 iunie 2019 

 

Semnează : PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          Contrasemneaza :  

      Cons.local: Budai Csaba                                                             Secretarul comunei Tiream  

                                                                                                                   jr. Maria Grigoraş 

                   

 

 

                                                                                      

 
Red./Tehn.G.M. 

5 Ex.originale 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 45 ,respectiv art. 98 din Legea nr. 

215 / 2001 a administratiei publice locale , republicata , modificata si completata 

 

Numar total al consilierilor in functie :..........................................................................11 

Numar total al consilierilor prezenti : ..........................................................................11 

Numar total al consilierilor absenti :............................................................................ 0 

Numărul total alconsilierilor care au participat la dezbasteri şi la vot :...................... 11 

Voturi pentru :........................................................................................................... 11 

Voturi impotriva :....................................................................................................... nu sunt 

Abtineri : ................................................................................................................... nu sunt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tiream.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA TIREAM 

 -P R I M A R – 

Nr.1603 din 11.06.2019 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri 

din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Unitățile de combatere a căderilor de grindină 

(UCG) realizate în cadrul proiectului  „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod 

ROHU-102, acronim SILVER  

 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în ședință ordinara la data de....................    iunie 2019; 

Având în vedere Raportul compartimentului de specialitate  nr.1601 din 11.06.2019, Expunerea 

de motive a primarului comunei nr.1602/11.06.2019 în calitate de iniţiator,precum şi  Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.3 din cadrul Consiliului local Tiream; 

Ţinând seama de: 

- Adresa transmisă de Consiliul Județean Satu Mare nr.9725/1106.2019, înregistrată la Primaria  

comunei Tiream sub nr.1600/11.06.2019;   

-Declarația   primarului municipiului/orașului/comunei Tiream nr.............din ........................... 2019 

privind acceptul amplasării unei unități antigrindină din sistemul județean antigrindină, pe un teren liber de 

orice sarcină, care nu face obiectul niciunui litigiu și niciunei revendicări formulate conform legislației din 

România și susținerea proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, - 

Prevenirea situațiilor de risc create de căderi de grindină în județul Satu Mare, acronim SILVER;       

-Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 115/2017 privind aprobarea proiectului „Silver - 

Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului 

aferent proiectului, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.  134/2017 respectiv prin 

Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 5/2018; 

-Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 51/2019 privind aprobarea încheierii Acordului de 

asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor 

amplasa Unitățile de combatere a căderilor de grindină (UCG) realizate în cadrul proiectului „Mitigating the 

negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER;  

În  baza prevederile art. 6 alin. (1) și ale art. 14 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (7) lit. c), ale art. 115 alin. (1) lit. b) coroborate cu cele ale art. 45 

alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 



Art. 1. -  Se aprobă încheierea Acordului de asociere  între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-

uri din județul Satu Mare, respectiv UAT: Municipiul Satu Mare, Comuna Andrid, Comuna Apa, Orașul 

Ardud, Comuna Batarci, Comuna Beltiug, Comuna Berveni, Comuna Bârsău, Comuna Căuaş, Comuna 

Ciumeşti, Comuna Cehal, Comuna Certeze, Comuna Craidorolţ, Comuna Culciu, Comuna Doba, Comuna 

Dorolţ, Comuna Gherţa Mică, Comuna Halmeu, Comuna Hodod, Comuna Homoroade, Comuna Lazuri, 

Orașul Livada, Comuna Micula, Comuna Moftin, Comuna Oraşu Nou, Comuna Păuleşti, Comuna Pir, Comuna 

Pişcolt, Comuna Pomi, Comuna Săcăşeni, Comuna Săuca, Comuna Supur, Comuna Socond, Comuna 

Terebeşti, Comuna Tiream, Comuna Tîrşolţ, Comuna Urziceni, Comuna Valea Vinului, Comuna Vama, 

Comuna Vetiş, pe teritoriul cărora se vor amplasa Unitățile de combatere a căderilor de grindină (UCG) 

realizate în cadrul proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, 

acronim SILVER, în vederea asigurării suprafețelor de teren necesare implementării și sustenabilității 

proiectului, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

 

Art.2 Se mandatează primarul municipiului/orașului/comunei Tiream dl/dna TAR NICOLAE, să 

semneze, în numele și pentru municipiul/orașul/comuna TIREAM, Acordul de asociere prevăzut la art. 1. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul municipiului/orașului/comunei 

TIREAM  și Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specilitate al primarului comunei Tiream. 

Art. 4.- Prezenta hotărâre se comunică primarului  comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judetului Satu 

Mare, Compartimentului de specialitate  din cadrul primăriei, se afiţează pe site-ul omunei Tiream.  

 

      

                              Tiream, la 11 iunie 2019 

 

                                                              P R I M A R, 

                                                         TAR NICOLAE” 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


