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Nr. 1572/23.05.2022 

 

MINUTA  
ședintei ordinare din data de 23.05.2022 

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 

23.05.2022, a fost convocată prin Dispoziția primarului comunei Tiream nr. 

85/2022. 

 Ordinea de zi a ședinței menționată în Dispoziția primarului comunei Tiream 

nr. 85/2022 cuprinde următoarele proiecte de hotărâri : 

 

1) Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei 

Tiream  din data de 05.04.2022; 

2) Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 

3) Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Tiream nr. 

22/2022, respectiv a Hotărârii Consiliului Local Tiream nr. 23/2022; 

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Pietruire drumuri de pământ în 

comuna Tiream“; 

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

unor fonduri pentru programele si acțiunile culturale, de tineret și sport desfășurate 

în anul 2022 pe raza UAT Tiream; 

6) Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente 

proiectului finanțat prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI 

REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, obiectivul de investitii 

I.1.1-"Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public pentru comunele 

TIREAM, CĂUAȘ și CIUMEȘTI" 
7) Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2023 cu rata inflaţiei de 5,1%; 
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8) Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă 

înscriere a unor imobile teren cu destinația de drum din comuna Tiream; 

9) Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de decolmatare a râului 

Vetijgat, pe teritoriul administrativ al comunei Tiream; 

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

 

Ordinea de zi s-a suplimentat cu 1 punct, și anume: 

 

10) Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea unor 

sisteme de management al documentelor si fluxurilor de lucru la nivelul Comunei 

Tiream, ghișeu unic virtual pentru cetățeni” 

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

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

 

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

data de 23.05.2022 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. 24/2022 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. 

2. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 25/2022 privind revocarea 

Hotărârii Consiliului Local Tiream nr. 22/2022, respectiv a Hotărârii 

Consiliului Local Tiream nr. 23/2022, 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. 26/2022 privind aprobarea 

Devizului General şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii “Pietruire drumuri de pământ în comuna Tiream“, 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. 27/2022 privind alocarea de la 

bugetul local al comunei Tiream a unor fonduri pentru programele si acțiunile 

culturale, de tineret și sport desfășurate în anul 2022 pe raza 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. 28/2022 privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului finanțat prin PROGRAMUL 

NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – 

FONDUL LOCAL, obiectivul de investitii I.1.1-"Înnoirea parcului de vehicule 

destinate transportului public pentru comunele TIREAM, CĂUAȘ și 

CIUMEȘTI", 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. 29/2022 privind indexarea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 cu rata inflaţiei de 5,1%, aprobată 

cu 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abțineri; 

- proiect de hotărâre; 

- referat de aprobare; 

- raport al compartimentului de specialitate. 

7. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 30/2022 privind însușirea 

documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren cu 

destinația de drum din comuna Tiream, aprobată cu 11 voturi pentru, 0 voturi 

împotrivă, 0 abțineri; 

- proiect de hotărâre; 
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- referat de aprobare; 

- raport al compartimentului de specialitate. 

8. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 31/2022 privind aprobarea 

Programului de decolmatare a râului Vetijgat, pe teritoriul administrativ al 

comunei Tiream, 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. 32/2022 privind aprobarea 

depunerii proiectului „Dezvoltarea unor sisteme de management al documentelor 

si fluxurilor de lucru la nivelul Comunei Tiream, ghișeu unic virtual pentru 

cetățeni”, 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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