
 

 

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. 1029/05.04.2022 

 

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 

05.04.2022, a fost convocată prin Dispoziția primarului comunei Tiream nr. 

60/2022. 

 Ordinea de zi a ședinței menționată în Dispoziția primarului comunei Tiream 

nr. 60/2022 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 04.03.2022; 

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim de pornire la licitaţie 

(preţului de referinţă) a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea  publică a  

comunei Tiream; 

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului constituit în vederea 

obținerii finanțării prin Programul National de Investiții „Anghel Saligny”, pentru 

obiectivul de investiții”Alimentare cu gaze naturale în comunele Căuaș, Andrid, 

Tiream, Sanislău, Petrești, județul Satu Mare”; 

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanțare și a Devizului 

General Estimativ pentru obținerea finanțării prin Programul National de Investiții 

„Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu gaze naturale în 

comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești, județul Satu Mare”; 

5) Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al comunei Tiream a 

unor fonduri pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România, situate în raza comunei Tiream; 

6) Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentul privind acordarea de 

finanţare nerambursabilă de la bugetul local al comunei Tiream, pentru proiectele, 

programele şi acţiunile culturale, de tineret și sport; 
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7) Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli 

al Comunei Tiream, pe anul 2022; 

8) Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnico-cadastrale de primă 

înscriere în domeniul privat al comunei a unui teren situat în extravilanul comunei 

Tiream, sat Vezendiu, jud. Satu Mare, în suprafață de 16.300mp; 

9) Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnico-cadastrale de primă 

înscriere în domeniul privat al comunei a unui teren situat în extravilanul comunei 

Tiream, jud. Satu Mare, în suprafață de 19.200mp; 

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

10) Diverse. întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali. 

 

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

data de 05.04.2022 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. 16/2022 privind aprobarea 

preţului minim de pornire la licitaţie (preţului de referinţă) a masei lemnoase 

din fondul forestier proprietatea  publică a  comunei Tiream, 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. 17/2022 privind aprobarea 

parteneriatului constituit în vederea obținerii finanțării prin Programul 

National de Investiții „Anghel Saligny”, pentru obiectivul de 

investiții”Alimentare cu gaze naturale în comunele Căuaș, Andrid, Tiream, 

Sanislău, Petrești, județul Satu Mare”, 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. 18/2022 privind aprobarea 

Cererii de Finanțare și a Devizului General Estimativ pentru obținerea 

finanțării prin Programul National de Investiții „Anghel Saligny” pentru 

obiectivul de investiții ”Alimentare cu gaze naturale în comunele Căuaș, 

Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești, județul Satu Mare”, 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. 19/2022 privind alocarea de la 

bugetul local al comunei Tiream a unor fonduri pentru unitățile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate în raza 

comunei 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. 20/2022 cu privire la aprobarea 

regulamentul privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul 

local al comunei Tiream, pentru proiectele, programele şi acţiunile culturale, 

de tineret și sport, 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. 21/2022 privind rectificarea 

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. 

7. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 22/2022 privind însușirea 

documentației tehnico-cadastrale de primă înscriere în domeniul privat al 

comunei a unui teren situat în extravilanul comunei Tiream, sat Vezendiu, jud. 

Satu Mare, în suprafață de 16.300mp, aprobată cu 11 voturi pentru, 0 voturi 

împotrivă, 0 abțineri; 
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- proiect de hotărâre; 

- referat de aprobare; 

- raport al compartimentului de specialitate. 

8. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 23/2022 privind însușirea 

documentației tehnico-cadastrale de primă înscriere în domeniul privat al 

comunei a unui teren situat în extravilanul comunei Tiream, jud. Satu Mare, în 

suprafață de 19.200mp, 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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