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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului de decolmatare a râului Vetijgat, pe teritoriul 

administrativ al comunei Tiream 

 

 

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

31/12.05.2022, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

31/12.05.2022 și de avizele de aprobare ale comisiilor de specialitate  nr. 1 și nr. 3 

din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

 

În baza prevederilor: 

- art. 2 lit. a) și b), a art. 19, alin (1) din Legea 107/1996, Legea apelor cu 

modificările și completările ulterioare;  

- art. 8 .lit. k) şi art. 12, lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 21 /2002 privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 

- art. 5, pct. 1, 2, 3, 10, art. 8, alin. (1), pct. 1, 3, 7, 32 şi art. 8, alin. (2) din 

Hotărârea Guvernului nr. 1176/2005 privind aprobarea Statutului de 

organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale Apele Române; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare ulterioare;  

Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă la elaborarea actelor normative ,republicată ,cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c) și e), alin. (4) lit. e) și g), 

alin. (7) lit. i) și r), alin (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. f) precum şi  ale art. 196 alin. 

(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art. 1. -  Se aprobă Programul de decolmatare a râului Vetijgat, pe teritoriul 

administrativ al comunei Tiream, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  

viceprimarul comunei Tiream și Compartimentul Agricol, Urbanism și Protecția 

mediului.                                                                                                                    

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

al comunei Tiream, primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu 

Mare, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul www.tiream.ro  şi 

prin afişare la avizierul  Primăriei. 

  

                                                        Tiream, la 12.05.2022 

 

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

    PRIMAR,         Secretar generaL UAT Tiream 

dl. Tar Nicolae                                                             cj. Candid Humă 
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Nr. 31  din 12.05.2022 

 

REFERAT  DE APROBARE 

privind aprobarea Programului de decolmatare a râului Vetijgat, pe teritoriul 

administrativ al comunei Tiream 

 

Având în vedere problemele cu care se confruntă comuna în perioada ploioasă 

este nesesară decolmatarea râului Vetijgat, pentru a întâmina inundațiile provocate 

de ieșirea apei din cursul râului.  

Autoritatea executivă a identificat lucrarea de decolmatare a rîului Vetijgat 

care este necesar de executat în anul 2022, cu finanţare din Bugetul local al comunei 

Tiream, pentru a apăra locuitori comunei Tiream de inundații. 

Potrivit prevederilor art. 8, lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 515/2002 prevede următoarele: „Consiliile locale, precum şi primarii au 

obligaţia să asigure, în condiţiile legii curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a 

malurilor ,a cursurilor de apă ,asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării 

apelor. 

În conformitate cu prevederile art. 2, lit. a) şi b) din Legea nr. 107/1996 a 

apelor, cu modificările şi completările ulterioare prevede că: „Prevederile prezentei 

legi au ca scop conservarea, dezvoltarea şi protecţia resurselor de apă, precum şi 

asigurarea unei curgeri libere a apelor precum şi protecţia împotriva oricăror 

forme de poluare şi de modificare a coracteristicilor resurselor de apă, a malurilor 

şi albiilor sau cuvetelor acestora,, 

Prin urmare, propun iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Programului de decolmatare a râului Vetijgat, pe teritoriul administrativ al comunei 

Tiream, conform anexei ataşate. 

Tiream, la 12.05.2022 

PRIMAR 

TAR NICOLAE 

 

 

 

 
Red.T.N./Tehn.C.H. 
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Nr. 31 din 12.05.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Programului de decolmatare a râului Vetijgat, pe teritoriul 

administrativ al comunei Tiream 

 

Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului 

comunei Tiream, prin consilier Tegzeș Monica, în conformitate cu  prevederilor 

art.136 alin. (10) din Ordonanţa de  urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

completată prin O.U.G. nr. 63/ 2019, formulez prezentul raport cu privire la 

proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 31/12.05.2022 cu privire la aprobarea 

Programului de decolmatare a râului Vetijgat, pe teritoriul administrativ al comunei 

Tiream, iniţiat de dl. primar Tar Nicolae. 

În baza prevederilor: 

- art. 2, lit. a) și b), a art. 19, alin (1) din Legea 107/1996, Legea apelor cu 

modificările și completările ulterioare;  

- art. 8. lit. k) şi art. 12, lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 21 /2002 privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 

- art. 5, pct. 1, 2, 3, 10, art. 8, alin. (1), pct. 1, 3, 7, 32 şi art. 8, alin. (2) din 

Hotărârea Guvernului nr. 1176/2005 privind aprobarea Statutului de 

organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale Apele Române; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare ulterioare;  

Având în vedere desele ieșiri din matcă ale apelor râului Vetijgat, în special în 

aval, în colaborare cu Apele Române "Crișuri" Oradea, s-a semnat un protocol de 

lucrari privind decolmatarea râului Vetijgat, UAT Tiream având sarcina de a asigura 

combustibilul pentru utilajul care va executa decolmatarea. 

  Faţă de cele arătate mai sus, consider legală şi justificată propunerea 

iniţiatorului, referitoare aprobarea Programului de decolmatare a râului Vetijgat, pe 

teritoriul administrativ al comunei Tiream și propun Consiliului Local al comunei 

Tiream adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

      Tiream, la 12.05.2022 

 

Compartimentul Agricol, Urbanism și Protecția mediului 

Consilier Tegzeș Monica 

 
Red./The. T.M 
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