
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIREAM 

Loc. Tiream, str. Principală nr. 25, tel./fax 0261.873.601, e-mail primaria@tiream.ro 

 

 

Nr. 399/07.02.2022 

 

MINUTA  
ședintei ordinare din data de 07.02.2022 

a Consiliului Local al comunei Tiream 

 

 

 

 Din numărul total de 11 consilieri in funcție, sunt prezenți la ședință 11 

consilieri, astfel ședința este legal constituită. 

 Ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Tiream din data de 

07.02.2022, a fost convocată prin Dispoziția primarului comunei Tiream nr. 

24/2022. 

 Ordinea de zi a ședinței menționată în Dispoziția primarului comunei Tiream 

nr. 24/2022 cuprinde următoarele proiecte de hotărâri : 

1) Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare cu caracter de îndată 

a Consiliului local al comunei Tiream  din data de 22.12.2021; 

2) Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 

3) Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din comuna Tiream pentru anul şcolar 2022 – 2023; 

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al Bugetului  

local  de venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream pe trimestrul  IV, anul 2022; 

5) Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de venituri şi 

cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2022; 

6) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de 

interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către 

persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social; 

7) Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse 

aferente anului şcolar 2022-2022 pentru elevii Școlii Gimnaziale Tiream; 

8) Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 

Comunei Tiream, județul Satu Mare, pentru perioada 2022-2027; 

9) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor în comuna Tiream pentru anul 2022; 
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10) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii :“Amenajarea unui  teren de sport multifuncțional în 

cadrul Școlii primare din localitatea Tiream, județul Satu Mare”; 

11) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii : “Reparații capitale la acoperișul Căminului Cultural 

din localitatea Tiream, județul Satu Mare”; 

Iniţiator proiecte: Primarul comunei Tiream, dl. Nicolae TAR. 

 

Ordinea de zi s-a suplimentat cu 3 puncte, și anume: 

         12) Proiect de hotărâre privind participarea la „Programul privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 

pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațtii de 

reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” și aprobarea indicatorilor tehnico-

enomici pentru proiectul „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE 

ELECTRICE ÎN COMUNA TIREAM , JUDEȚUL SATU MARE”; 

13) Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniul public al comunei a unui 

teren situat în intravilanul comunei Tiream, str. Principală, jud. Satu Mare; 

 14) Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, în 

sumă de 487.466,91 lei, pentru finanţarea  cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a 

bugetului local pe anul 2022; 

Iniţiator proiecte: Primarul comunei Tiream, dl. Nicolae TAR. 

15) Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali. 

 

Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Tiream din 

data de 07.02.2022 a fost aprobată cu 11 voturi pentru, a unui număr de 11 consilieri 

prezenți. 

 Au fost adoptate următoarele hotărâri: 

1. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 1/2022 privind alegerea 

președintelui de ședință, aprobată cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 

abțineri; 

- proiect de hotărâre; 

- referat de aprobare; 

- raport al compartimentului de specialitate. 
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2. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 2/2022 privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Tiream 

pentru anul şcolar 2022 – 2023, aprobată cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 

abțineri; 

- proiect de hotărâre; 

- referat de aprobare; 

- raport al compartimentului de specialitate. 

3. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 3/2022 privind aprobarea 

contului de execuţie al Bugetului  local  de venituri şi cheltuieli  al Comunei 

Tiream pe trimestrul  IV, anul 2022, aprobată cu 11 voturi pentru, 0 voturi 

împotrivă, 0 abțineri; 

- proiect de hotărâre; 

- referat de aprobare; 

- raport al compartimentului de specialitate. 

4. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 4/2022 privind aprobarea 

Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2022, 

aprobată cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri; 

- proiect de hotărâre; 

- referat de aprobare; 

- raport al compartimentului de specialitate. 

5. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 5/2022 privind aprobarea 

Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2022, pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte 

de muncă din familia beneficiară de ajutor social, aprobată cu 11 voturi pentru, 0 

voturi împotrivă, 0 abțineri; 

- proiect de hotărâre; 

- referat de aprobare; 

- raport al compartimentului de specialitate. 

6. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 6/2022 privind aprobarea 

cuantumului și numărului de burse aferente anului şcolar 2022-2022 pentru 

elevii Școlii Gimnaziale Tiream, aprobată cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 

0 abțineri; 

- proiect de hotărâre; 

- referat de aprobare; 
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- raport al compartimentului de specialitate. 

7. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 7/2022 privind aprobarea 

Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Tiream, județul Satu Mare, pentru 

perioada 2022-2027, aprobată cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri; 

- proiect de hotărâre; 

- referat de aprobare; 

- raport al compartimentului de specialitate. 

8. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 8/2022 privind aprobarea 

Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Tiream pentru anul 

2022, aprobată cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri; 

- proiect de hotărâre; 

- referat de aprobare; 

- raport al compartimentului de specialitate. 

9. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 9/2022 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii :“Amenajarea 

unui  teren de sport multifuncțional în cadrul Școlii primare din localitatea 

Tiream, județul Satu Mare”, aprobată cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 

abțineri; 

- proiect de hotărâre; 

- referat de aprobare; 

- raport al compartimentului de specialitate. 

10. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 10/2022 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : “Reparații 

capitale la acoperișul Căminului Cultural din localitatea Tiream, județul Satu 

Mare”, aprobată cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri; 

- proiect de hotărâre; 

- referat de aprobare; 

- raport al compartimentului de specialitate. 

11. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 11/2022 privind participarea la 

„Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport 

rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațtii de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în localități” și aprobarea indicatorilor tehnico-enomici 

pentru proiectul „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE 
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ELECTRICE ÎN COMUNA TIREAM , JUDEȚUL SATU MARE”, aprobată cu 

11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri; 

- proiect de hotărâre; 

- referat de aprobare; 

- raport al compartimentului de specialitate. 

12. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 12/2022 privind însușirea în 

domeniul public al comunei a unui teren situat în intravilanul comunei Tiream, 

str. Principală, jud. Satu Mare, aprobată cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 

abțineri; 

- proiect de hotărâre; 

- referat de aprobare; 

- raport al compartimentului de specialitate. 

13. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 13/2022 privind aprobarea 

utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului 

bugetar aferent anului 2022, în sumă de 487.466,91 lei, pentru finanţarea  

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022, aprobată cu 

11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri; 

- proiect de hotărâre; 

- referat de aprobare; 

- raport al compartimentului de specialitate. 

 

 

 

Secretar general al UAT Tiream  

  c.j. Candid Humă 
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