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MINUTA  
ședintei ordinare din data de 02.11.2021 

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 

02.11.2021, a fost convocată prin Dispoziția primarului comunei Tiream nr. 

214/2021. 

 Ordinea de zi a ședinței menționată în Dispoziția primarului comunei Tiream 

nr. 214/2021 cuprinde următoarele proiecte de hotărâri : 

1). Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al 

comunei Tiream  din data de 22.09.2021; 

2). Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 

3). Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al Bugetului  local  

de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream pe trimestrul  III, anul 2021; 

4). Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli 

al Comunei Tiream, pe anul 2021; 

5). Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar a bunurilor ce fac 

parte din domeniul public și privat al UAT Tiream; 

6). Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate și 

concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 24.000 

mp ce aparţine domeniului privat al Comunei Tiream; 

7). Proiect de hotărâre privind acordarea în folosință gratuită a suprafeței de 

3.000mp teren intravilan, pentru organizarea de șantier în vederea executării 

lucrărilor în Contractul POIM-SB-CL-05 „Extinderea sistemului de alimentare cu 

apă Carei către Tiream/Ghenci şi a sistemului de canalizare din clusterul Carei” 

8). Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei 

a unui imobil situat în comuna Tiream, str. Principală nr. 102, jud. Satu Mare; 

9). Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al comunei 

a unui imobil situat în comuna Tiream, str. Principală nr. 25, jud. Satu Mare; 
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10). Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al 

comunei Tiream,  în Comisia de Evaluare a calității și în consiliul de administraţie 

al Şcolii Gimnaziale Tiream pentru anul şcolar 2021-2022 

11). Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării Programului Național de 

Investiții „Anghel Saligny” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții  “Reabilitare și modernizare străzi în comuna Tiream, județul Satu Mare” 

12). Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al 

comunei Tiream,  în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului 

pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat. 

 

S-a suplimentat ordinea de zi cu 1 punct, și anume: 

13). Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării festivităților de comemorare 

a eroilor neamului căzuți în perioada celor Două Războaie Mondiale pe teritoriul 

comunei Tiream. 

 

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

data de 02.11.2021 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. 36/2021 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. 

2. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 37/2021 privind aprobarea 

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

Tiream pe trimestrul  III, anul 2021, 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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3. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 38/2021 privind rectificarea 

Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2021, 

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. 39/2021 privind actualizarea 

valorilor de inventar a bunurilor ce fac parte din domeniul public și privat al 

UAT Tiream, 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. 40/2021 cu privire la aprobarea 

Studiului de oportunitate și concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele 

de teren în suprafaţă de 24.000 mp ce aparţine domeniului privat al Comunei 

Tiream, aprobată cu 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere; 

- proiect de hotărâre; 

- referat de aprobare; 

- raport al compartimentului de specialitate. 

6. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 41/2021 privind acordarea în 

folosință gratuită a suprafeței de 3.000mp teren intravilan, pentru organizarea 

de șantier în vederea executării lucrărilor în Contractul POIM-SB-CL-05 

„Extinderea sistemului de alimentare cu apă Carei către Tiream/Ghenci şi a 

sistemului de canalizare din clusterul Carei”, aprobată cu 11 voturi pentru, 0 

voturi împotrivă, 0 abțineri; 

- proiect de hotărâre; 

- referat de aprobare; 

- raport al compartimentului de specialitate. 

7. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 42/2021 privind însușirea în 

domeniul privat al comunei a unui imobil situat în intravilanul comunei 

Tiream, str. Principală nr. 102, jud. Satu Mare, 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. 

8. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 43/2021 privind însușirea în 

domeniul public al comunei a unui imobil situat în intravilanul comunei 

Tiream, str. Principală, nr. 25, jud. Satu Mare, 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. 44/2021 privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului local al comunei Tiream,  în Comisia de Evaluare 

a calității și în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Tiream pentru 

anul şcolar 2021-2022, 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. 45/2021 privind aprobarea 

accesării Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  “Reabilitare și modernizare 

străzi 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. 

11. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 46/2021 privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului local al comunei Tiream,  în Comisia de evaluare 

a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de 

director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 

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. 47/2021 privind aprobarea 

organizării festivităților de comemorare a eroilor neamului căzuți în perioada 
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celor Două Războaie Mondiale pe teritoriul comunei Tiream, aprobată cu 11 

voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri; 

- proiect de hotărâre; 

- referat de aprobare; 

- raport al compartimentului de specialitate. 

 

 

 

Secretarul general al UAT Tiream  

  c.j. Candid Humă 
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