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Nr. 7  din  27.01.2022 

 

 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                               

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Tiream, județul Satu 
Mare, pentru perioada 2021-2027 

 

 

 

 Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Tiream, înregistrat sub nr. 

7/27.01.2022, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Secretarului general al 

UAT Tiream, înregistrată sub nr. 7/27.01.2022 și avizele de aprobare ale comisiilor de 

specialitate  nr. 1, 2 și 3 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

 

 Ținând cont de: 

- Regulamentul 2021/241 al Parlamentului și al Consiliului European din 12 februarie 

2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 

Consiliului 

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului 

- art. 20, alin. (1), lit. „j” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. e), art. 139, alin. (1) și din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările și completările ulterioare; 
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Art. 1 - Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a comunei Tiream pentru perioada 

2021 - 2027, conform anexei care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2. - Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează: Primarul comunei Tiream. 

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, se publică pe site-ul : www.tiream.ro, și prin afişare la 

avizierul Primăriei. 

 

                                                        Tiream, la 27.01.2022 

 

 

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

                               PRIMAR,                                             Secretar generat UAT 

                           dl. Tar Nicolae                                           cj. Candid Humă 
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Nr. 7  din 27.01.2022 

 

REFERAT  DE APROBARE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei 

Tiream, județul Satu Mare, pentru perioada 2021-2027 

 

 Strategia de dezvoltare a comunei Tiream are rolul de a orienta dezvoltarea locală 

în perioada 2021-2027 şi de a fundamenta accesul acesteia la Fondurile Structurale şi de 

Coeziune ale Uniunii Europene, fondurile guvernamentele, precum şi eventualele 

parteneriate. Documentul care face obiectul prezentului proiect de hotărâre a fost elaborat 

în cursul anului 2021, fiind completat cu toate informaţiile care au fost publicate în ceea 

ce priveşte oportunităţile cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență 2021-

2027.  

 Strategia comunei Tiream pentru anii 2021 – 2027 își propune să aducă toți factorii 

implicați în îndeplinirea sa, la o stare de colaborare sub aceeași viziune, pentru utilizarea 

cu un mai mare folos a Strategiei de Dezvoltare Locală 2021 – 2027, atât cu  resursele 

proprii, cât și a celor ce pot veni din exteriorul unității administrativ - teritoriale. 

Pe baza acestor considerente precum şi a prevederilor art.129, alin. 2 litera b, 

coroborat cu alin. 4 litera e, din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl 

supun aprobării Consiliului local, deoarece consider că una din preocupările primordiale 

pe care trebuie să o avem cu toţii este pregătirea viitoarei perioade de programare pentru 

atragerea de fonduri externe nerambursabile. 

  Față de cele de mai sus propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Tiream, județul Satu Mare,  pentru 

perioada 2021-2027. 

 În conformitate  cu prevederile  art.136, alin.(1), coroborate cu prevederile alin.(8), 

lit. a) al  aceeluiaș  articol  din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrative, modificată,   

INIŢIEZ: 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei 

Tiream, județul Satu Mare, pentru perioada 2021-2027. 

Tiream, la 27.01.2022 

INIŢIATOR PROIECT 

 PRIMAR - TAR NICOLAE 
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Nr. 7 din 27.01.2022 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei 

Tiream, județul Satu Mare, pentru perioada 2021-2027 

 

 

 

Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Tiream, prin Seretar general – cj. Candid Humă, în temeiul prevederilor art. 136, 

alin. (8), lit.b) și alin. (10)  din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrative, modificată, 

formulez prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 

7/27.01.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Tiream, județul 

Satu Mare, pentru perioada 2021-2027. 

 

Ținând cont de: 

- Regulamentul 2021/241 al Parlamentului și al Consiliului European din 12 februarie 

2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 

Consiliului European; 

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului 

- art. 20, alin. (1), lit. „j” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. e), art. 139, alin. (1) și din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

În urma îndeplinirii obiectivelor strategice, se intenționează ca în anul 2027, 

comuna Tiream să devină un model de dezvoltare durabilă economică în județul Satu 
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Mare, bazat pe modernizarea infrastructurii, competitivitate și atractivitate economică, 

servicii publice de calitate, respect față de mediu și transparența în guvernarea locală, în 

scopul creșterii bunăstării și calității vieții cetățenilor la nivelul standardului mediu actual 

din Uniunea Europeană. 

 

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

Consiliului local, Proiectul de hotărâre în forma prezentată.     

                                                      

 

               Tiream, la 27.01.2022.  

 

 

Secretar general UAT Tiream, 

Cj. Candid Humă 
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