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MINUTA  
ședintei ordinare din data de 16.12.2021 

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 

16.12.2021, a fost convocată prin Dispoziția primarului comunei Tiream nr. 

256/2021. 

 Ordinea de zi a ședinței menționată în Dispoziția primarului comunei Tiream 

nr. 256/2021 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 24.11.2021; 

2) Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a 

taxelor speciale, pe anul 2022; 

3) Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Comunei Tiream, pe anul 2021; 

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării și funcționării Stațiilor automate 

de generatoare terestre și a 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 

Stațiile automate de generatoare terestre (SAGT) realizate în cadrul proiectului  

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

acronim SILVER ; 

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

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

 

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

6). Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al 

Aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream - Iniţiator proiect: Primarul 

comunei Tiream, dl. Nicolae TAR. 
 

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

data de 16.12.2021 a fost aprobată cu 11 voturi pentru, a unui număr de 11 consilieri 

prezenți. 
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 Au fost adoptate următoarele hotărâri: 

1. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 50/2021 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2022, 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. 51/2021 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. 

3. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 52/2021 privind aprobarea 

amplasării și funcționării Stațiilor automate de generatoare terestre și a 

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 Stațiile 

automate de generatoare terestre (SAGT) realizate în cadrul proiectului  

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

acronim SILVER, 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. 53/2021 privind aprobarea 

Organigramei și a Statului de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului 

comunei Tiream, 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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