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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al 

comunei Tiream, judeţul Satu Mare 
 
 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă ordinară la data de ………… 2019; 
 Având în vedere  referatul de aprobare  al primarului comunei Tiream , înregistrat sub 
nr.2859/19.09.2019 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al compartimentului de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrat sub nr.2870/23.09.2019, 
 avizele comisiilor de specialitate ale 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       
 În conformitate cu prevederile art. 129,alin.(2), lit.(a) şi alin.(3) lit. a) , raportat la 
prevederile art. 632 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ; 
 În temeiul prevederilor art. 139, alin.(3), lit i), coroborat cu prevederile art.196, alin. (1), 
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2017 privind Codul Administrativ;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local 
al comunei Tiream,  judeţul Satu Mare, conform anexei, care face parte integranta din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2. -  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.nr. 17./2016 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Tiream, 
constituit la data de 24.iunie.2016, îşi încetează aplicabilitatea. 
 Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului , primarului comunei 
Tiream, membrilor Consiliului local al comunei Tiream Instituţia Prefectului Judeţului Satu  
Mare, compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei 
Tiream, se publică  pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei. 
 

Tiream, la 20 septembrie 2019 
 

                     Iniţiator proiect                                                         Avizat  pentru legalitate, 
                           PRIMAR ,                                                                Secretar general                                                      
                      dl. Nicolae  TAR                                                     jr.Maria GRIGORAŞ 
 
 
 
 
 
 

 
Red./Tehn.G.M.                                                                                                                                                                                                      
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R O M Â N I A 

JUDETUL SATU MARE 

COMUNA  TIREAM                                                                                                                                -        P R I 
M A R  - 

Nr.2859 din 19.09.2019 
 
 
 
  

                                               REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local al comunei 
Tiream 

  

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tiream nr. 17 din 27 iulie  2016 s-a 
adoptat  Regulamentul de organizare și funcţionare a Consiliului Local al comunei Tiream, 
constituit la data de 24 iunie 2016, în baza dispoziţiilor  Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001 ,republicată, cu modificările şi completările ulterioare , lege abrogată de art.597 
alin.(2) lit.e) din OUG 57/2019, cu excepţia art. 30-34, 55, 551, art. 79 alin. (1), 88, 89, 90, 99, 
991, 101 si art. 102 care se abroga la data desfăşurării alegerilor pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale care se organizează începând cu anul 2020. 
 În conformitate cu prevederile art. 129,alin.(2), lit.(a) şi alin.(3) lit. a) , raportat la 
prevederile art.  632 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , citez : 
  „ Art. 129, alin.(3)  - In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 
  a) aproba statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum si regulamentul de organizare 
si funcţionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aproba un model 
orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum si un model orientativ al 
regulamentului de organizare si funcţionare a consiliului loca” 
   „Art.632 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 
  „În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului cod, consiliile locale au 
obligaţia de a-şi revizui regulamentele de organizare si funcţionare”.  
 Având în vedere noile reglementării legislative  enunţate mai sus  , consider că  se 
impune  adoptarea uni nou regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului local a l 
comunei Tiream,  care să fie în concordanţă cu prevederile O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 
  În temeiul prevederilor art. 139, alin.(3), lit i), coroborat cu prevederile art.196, alin. (1), 
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2017 privind Codul Administrativ ,propun spre analiză și aprobare, 
proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
consiliului local al comunei Tiream. 

În conformitate  cu  prevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ, 

 
                                                          INIŢIEZ: 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului local al comunei Tiream  

 

Tiream,la  19 septembrie  2019 
 

INIŢIATOR: 
P R I M A R , 

dl. Tar Nicolae 
 
 
 
 

 
 

Red.Tar Nicolae 
Tehn.Grigoraş Maria 
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R O M Â N I A                                                                                                                   
JUDEŢUL SATU MARE                                                                                                     
COMUNA  TIREAM 
 - Secretar general  - 
Nr. 2870 din 23.09.2019 

 
 

                                         PAPORT DE  SPECIALITATE   
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului local al comunei Tiream 

 
          Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei 
Tiream, prin  secretarul general al comunei  Grigoraş Maria, în conformitate cu  prevederilor 
art.136 alin.(10) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. 
nr.63/ 2019 , formulez prezentul raport de specialitate  cu privire la  proiectul de hotărâre 
referitor la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului local al 
comunei Tiream, iniţiat de dl.primar Tar Nicolae. 
 Analizând  proiectul de hotărâre din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor de 
oportunitate şi legalitate , constat  îndeplinirea  acestora . 
 Oportunitatea  emiterii proiectului de hotărâre constă în modificările legislative , aduse 
prin intrarea în vigoare a O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, respectiv art.632:                
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tiream nr. 17 din 27 iulie  2016 s-a 
adoptat  Regulamentul de organizare și funcţionare a Consiliului Local al comunei Tiream, 
constituit la data de 24 iunie 2016, în baza dispoziţiilor  Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001 ,republicată, cu modificările şi completările ulterioare , lege abrogată de art.597 
alin.(2) lit.e) din OUG 57/2019, cu excepţia art. 30-34, 55, 551, art. 79 alin. (1), 88, 89, 90, 99, 
991, 101 si art. 102 care se abroga la data desfăşurării alegerilor pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale care se organizează începând cu anul 2020. 
       „Art.632 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 
  „În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului cod, consiliile locale au 
obligaţia de a-şi revizui regulamentele de organizare si funcţionare”.  
 Din punct de vedere al legalităţii  constat  că iniţiatorul a  avut în vedere  respectarea 
legalităţii  actului. Regulamentul de organizare şi funcţionare a  consiliului local al comunei 
Tiream este elaborat  cu respectarea  prevederilor legale  prevăzute de Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ , având ca obiect stabilirea condiţiilor de 
exercitare a mandatului de către consilierii locali, primarul şi viceprimarul comunei, a 
drepturilor şi obligaţiilor  care le revin  în baza  mandatului încredinţat, precum şi a 
responsabilităţilor secretarului general al unităţii administrativ –teritoriale  referitoare la  
organizarea şi funcţionarea Consiliului local al comunei Tiream. 
 În conformitate cu prevederile art. 129,alin.(2), lit.(a) şi alin.(3) lit. a) ,  din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ , citez : 
  „ Art. 129, alin.(3)  - In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 
  a) aproba statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum si regulamentul de organizare 
si funcţionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aproba un model 
orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum si un model orientativ al 
regulamentului de organizare si funcţionare a consiliului loca” 
  În temeiul prevederilor art. 139, alin.(3), lit i), coroborat cu prevederile art.196, alin. (1), 
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2017 privind Codul Administrativ, iniţiatorul propune spre analiză și 
aprobare proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea  Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al consiliului local al comunei Tiream. 
 
       Tiream, la 23 septembrie 2019. 
                                                               Secretar general,                                                                               
                                                                Maria Grigoraş 
Red./Tehn. M.G. 
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