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Nr. 15  din  02. 03.2022 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                               

privind desemnarea reprezentantului comunei Tiream în cadrul  

Adunării Generale a Asociaţilor operatorului regional de salubrizare  

S.C. Ierul Tiream S.R.L. 
 

 

 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 

15/02.03.2022, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

15/02.03.2022 și de avizul de aprobare al comisiei de specialitate  nr. 1 din cardrul 

Consiliului local al comunei Tiream; 

Văzând adresa S.C. Ierul Tiream S.R.L, cu nr. de înregistrare 42/17.02.2022 

prin care se solicită confirmarea sau schimbarea persoanei care să reprezinte comuna 

Tiream în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor - S.C. Ierul Tiream S.R.L. 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local Tiream nr. 11/2012 privind aprobarea 

asocierii comunei Tiream cu alte comune în cadrul operatorului regional de 

salubrizare S.C. Ierul Tiream S.R.L. prin acceptarea unor părţi sociale de la 

Asociaţia Câmpia Careiului şi Ierului; 

În conformitate cu prevederile : 

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor; 

- art. 234 din Codul Civil al României; 

- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; 

           În temeiul art.129 alin. 2, lit. d, coroborat alin.7, lit. n, art.132, art.139 alin.3 

lit. h, art. 154 alin. 1 şi art. 196 alin.1, lit. a, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

  CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 – Se desemnează şi se împuterniceşte domnul ZÖLD  ALEXANDRU  

- consilier local, să reprezinte interesele comunei Tiream în cadrul Adunării 
Generale a Asociaţilor operatorului regional de salubrizare S.C. Ierul Tiream S.R.L. 
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Art. 2  - Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 
29/25.06.2013 privind desemnarea reprezentantului comunei Tiream în cadrul 
Adunării Generale a Asociaţilor operatorului regional de salubrizare S.C. Ierul 
Tiream S.R.L. 

Art. 3.  - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  general 

al comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, S.C. Ierul Tiream S.R.L., se publică pe 

site-ul: www.tiream.ro  şi  prin afişare la avizierul Primăriei. 

 

                                                        Tiream, la 02.03.2022 

 

 

 

 

                           I N I Ţ I A T O R                                    Avizat pentru legalitate: 

                               PRIMAR,                                             Secretar generat UAT 

                           dl. Tar Nicolae                                           cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn.C.H.                                                                                                                                                                                                      

Nr.exemplare: 2/2pag. 

 

mailto:primaria@tiream.ro
mailto:primaria@tiream.ro
http://www.tiream.ro/


 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 

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

 

 

Nr. 15  din 02.03.2022 

 

 

 

REFERAT  DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Tiream în 

cadrul Adunării Generale a Asociaţilor operatorului regional de salubrizare S.C. 

Ierul Tiream S.R.L. 

 

 

În conformitate cu prevederile art.129, alin. (7), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările  și completările ulterioare : „Consiliul 

local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar  pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia”. 

 Văzând adresa SC IERUL TIREAM SRL, înregistrat la sediul primăriei 

comunei Tiream sub nr. 497/17.02.2022, prin care se solicită desemnarea din cadrul 

consiliului local a unui reprezentant în Tiream în cadrul Adunării Generale a 

Asociaţilor operatorului regional de salubrizare S.C. Ierul Tiream S.R.L, necesar la 

actualizarea Statutului societății. 

 Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 11/2012 privind 

aprobarea asocierii comunei Tiream cu alte comune în cadrul operatorului regional 

de salubrizare S.C. Ierul Tiream S.R.L. prin acceptarea unor părţi sociale de la 

Asociaţia Câmpia Careiului şi Ierului; 

 În conformitate  cu  prevederilor art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, INIȚIEZ: Proiectul de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului comunei Tiream în cadrul Adunării Generale a 

Asociaţilor operatorului regional de salubrizare S.C. Ierul Tiream S.R.L. 

 

Tiream, la 02.03.2022 

 

 PRIMAR  

TAR NICOLAE 

 

 

 
Red.T.N./Tehn.C.H. 
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Nr. 15 din 02.03.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Tiream în 

cadrul Adunării Generale a Asociaţilor operatorului regional de salubrizare  

S.C. Ierul Tiream S.R.L. 

 

 Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului 

comunei Tiream, prin consilier Monica Tegzeș – Compartiment Agricol, Urbanism 

şl Protecţia mediului, în conformitate cu prevederilor art. 136 alin. (10) din 

Ordonanţa de  urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată, formulez 

prezentul raport cu privire la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15/02.03.2022 

privind desemnarea reprezentantului comunei Tiream în cadrul Adunării Generale a 

Asociaţilor operatorului regional de salubrizare S.C. Ierul Tiream S.R.L., iniţiat de 

dl. primar Tar Nicolae, din punct de vedere a respectării prevederilor descrise mai 

jos  şi a prevederilor OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată.   

 Potrivit Hotărârii Consiliului Local Tiream nr. 11/2012 privind aprobarea 

asocierii comunei Tiream cu alte comune în cadrul operatorului regional de 

salubrizare S.C. Ierul Tiream S.R.L. prin acceptarea unor părţi sociale de la Asociaţia 

Câmpia Careiului şi Ierului, 

Ținând cont de prevederile : 

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor; 

- art. 234 din Codul Civil al României; 

- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; 

            În acest sens, cu respectarea prevederilor legii, propun spre dezbatere 

Consiliului local, Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

comunei Tiream în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor operatorului regional de 

salubrizare S.C. Ierul Tiream S.R.L.. 

 

      Tiream, la 02.03.2022 

    

Compartiment Agricol, Urbanism şl Protecţia mediului  

consilier Monica Tegzeș 
Red./Tehn.M.T. 
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