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Proces – verbal 

încheiat azi data de 02.11.2021 cu ocazia desfăşurării lucrărilor şedinţei  

Consiliului local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă ordinară 

 

  

 

         Consiliul local al comunei Tiream, a fost convocat în şedinţă ordinară pentru 

data de 02.11.2021, orele 17,00 în baza  Dispoziţiei nr. 240/2021 emisă de primarul 

comunei Tiream la data de 27.10.2021.  

 

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea Anunţului de şedinţă 

cuprinzând ordinea de zi nr. 3009/22.10.2021 pe site-ul comunei Tiream, în 

conformitate cu prevederile Legii privind transparenţa decizională în administraţia 

publică locală nr. 52/2003 şi a art. 135, alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, iar procesul – verbal de afișaj a proiectelor de hotărâre, 

înregistrat sub nr. 3226/03/11.2021, la avizierul primăriei. 

 

 Invitaţia consilierilor locali la şedinţă s-a făcut electronic și în scris prin 

convocatorul înregistrat sub nr. 3093/27.10.2021.  

 

În urma convocării făcute electronic și în scris, la şedinţă sunt prezenţi un 

număr de 11 consilieri  locali  din totalul de 11 consilieri în funcție, după cum 

urmează: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-József, Man 

Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki  Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, Vinkler 

Valter și Zöld Alexandru. 

 

           După prezența făcută de secretarul general dlegat, care a constatat că sunt 

indeplinite prevederile art. 137 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

şedinţa fiind statutară şi potrivit prevederilor art 138 alin (15) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, secretarul general al comunei supune la vot Procesul-

verbal al şedintei extraordinare anterioare din data de 22.09.2021. 

 

În calitate de invitați participă dl. Tegzeș Gheorghe-Călin delegatul satului 

Vezendiu, respectiv doi reprezentanțí din partea Asociațíei Grup de Acțiune Locală 
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Sud-Vest Satu Mare, a cărui membru fondator este și UAT Tiream, care au prezentat 

pe scurt activitatea asociației până în luna noiembrie 2021, amintind următoarele: 

“Potrivit contractului de finanţare, cu o valoare de 2.426.193,39 euro, cetăţenii 

localităţilor aparţinătoare GAL Sud-Vest Satu Mare au avut şansa de a depune 

proiecte pentru a creşte nivelul de trai în teritoriu. 

- în luna august a anului 2021 alocarea financiară a SDL pentru depunerea 

proiectelor a fost suplimentat cu suma de 116.772,19 euro. 

- nr. contracte încheiate: 37; 

- nr. locuri de muncă înființate : 19; 

- valoarea totală a proiectelor contractate: 2.424.698,97 euro - 95,35%; 

- sume plătite: 1.764.993,08 euro - 69,41%”. 

 

Din partea executivului participă la şedinţa consiliului local: dl. Primar – Tar 

Nicolae și d-l cj. Candid Humă - Secretar general.  

 

 În baza art. 135, alin. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se 

propune suplimentarea ordinii de zi cu 1 punct și anume: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării festivităților de 

comemorare a eroilor neamului căzuți în perioada celor Două Războaie 

Mondiale pe teritoriul comunei Tiream. 

Dl. primar, Tar Nicolae, prezintă ordinea de zi  a ședinței și o supune aprobării 

consiliului local, prin vot, în conformitate cu prevederile art. 135, alin. (7), din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

  În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâini, ordinea de zi a 

şedinţei este aprobată cu votul unanimității consilierilor locali prezenți, după  cum 

urmează: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-József, Man Niculae, 

Mellau Zsolt, Osotzki  Loránt, Straţi  Vasile, Suciu  Irina, Vinkler Valter și  Zöld 

Alexandru.    

 

         În urma supunerii la vot, Ordinea de zi aprobată conţine 14 puncte, care sunt  

dezbătute în următoarea ordine: 

 

1). Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al 

comunei Tiream  din data de 22.09.2021; 

2). Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 
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3). Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al Bugetului  

local  de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream pe trimestrul  III, anul 2021; 

4). Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de venituri şi 

cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2021; 

5). Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar a bunurilor 

ce fac parte din domeniul public și privat al UAT Tiream; 

6). Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate și 

concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 

24.000 mp ce aparţine domeniului privat al Comunei Tiream; 

7). Proiect de hotărâre privind acordarea în folosință gratuită a suprafeței de 

3.000mp teren intravilan, pentru organizarea de șantier în vederea executării 

lucrărilor în Contractul POIM-SB-CL-05 „Extinderea sistemului de 

alimentare cu apă Carei către Tiream/Ghenci şi a sistemului de canalizare din 

clusterul Carei”; 

8). Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 

comunei a unui imobil situat în comuna Tiream, str. Principală nr. 102, jud. 

Satu Mare; 

9). Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al 

comunei a unui imobil situat în comuna Tiream, str. Principală nr. 25, jud. Satu 

Mare; 

10). Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local 

al comunei Tiream,  în Comisia de Evaluare a calității și în consiliul de 

administraţie al Şcolii Gimnaziale Tiream pentru anul şcolar 2021-2022; 

11). Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării Programului Național de 

Investiții „Anghel Saligny” și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții  “Reabilitare și modernizare străzi în comuna Tiream, 

județul Satu Mare”; 

12). Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local 

al comunei Tiream,  în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul 

concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; 

13). Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării festivităților de 

comemorare a eroilor neamului căzuți în perioada celor Două Războaie 

Mondiale pe teritoriul comunei Tiream; 

    14) Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali. 
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D-l. secretar general supune spre aprobare procesul - verbal al ședinței 

anterioare din data de 22.09.2021, respectiv: 

         Punctul 1 - Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului local al comunei Tiream din data de 22.09.2021; 

D-l secretar general cj. Candid Humă, supune aprobării consiliului local 

procesul verbal al şedinţei din data de 22.09.2021, conform art. 138, alin. (15) din 

O.U.G. 57/ 2019 privind Codul administrativ . 

          În urma  votului deschis, exprimat prin ridicare de mâini, procesul verbal  din 

data de 22.09.2021, este aprobat cu 11 voturi “pentru“ 0 voturi “împotrivă” și 0 

abțineri. 

Voturi „pentru” : Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki  Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 

Vinkler Valter și Zöld Alexandru; 

Voturi “împotrivă”: - ; 

        Abţineri: - .  

 

După aprobarea procesului - verbal de către consiliul local, dl. cj. Candid 

Humă - secretar general, informează preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul 

și majoritatea, necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi informează consilierii 

locali cu privire la prevederile articolului 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, referitor la Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru 

aleşii locali. 

Nici un consilier local nu anunţă faptul că s-ar afla într-un conflict de interese 

cu privire la aprobarea proiectelor de hotărâre aprobate la ordinea de zi.  

D-l secretar general : Constat că nu avem cazuri de incompatibilitate. 

 

          Dl. preşedinte de şedinţă, consilier local Budai Csaba, preia lucrările 

şedinţei consiliului local şi supune dezbaterii și aprobării proiectele de hotărâre 

aprobate la ordinea de zi, respectiv: 

Punctul 2 -  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 

 Dl. președinte de ședință, Budai Csaba, prezintă proiectul de hotărâre inițiat 

de dl. primar Tar Nicolae.  

Preşedintele comisiei de specialitate nr. 3, prezintă avizul de aprobare acordat  

proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

absolute a consilierilor locali prezenti, respectiv 6 voturi ’’pentru’’. 
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Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 

Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre adoptând Hotărârea nr. 36/2021. 

 

 Punctul 3 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie 

al Bugetului  local  de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream pe trimestrul  

III, anul 2021; 

 Dl. președinte de ședință, Budai Csaba, prezintă proiectul de hotărâre inițiat 

de dl. primar Tar Nicolae.  

Preşedinţi comisiilor  de specialitate  nr. 1, nr. 2 şi nr. 3, prezintă  avizele de 

aprobare acordate proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

absolute a consilierilor locali prezenti, respectiv 6 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 

Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre adoptând Hotărârea nr. 37 /2021. 

Punctul 4 -  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de 

venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2021; 

 Dl. președinte de ședință, Budai Csaba, prezintă proiectul de hotărâre inițiat 

de dl. primar Tar Nicolae.  

Preşedinţi comisiilor  de specialitate  nr. 1, nr. 2 şi nr. 3, prezintă  avizele de 

aprobare acordate proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

absolute a consilierilor locali prezenti, respectiv 6 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre. 
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Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 

Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre adoptând Hotărârea nr. 38 /2021. 

Punctul 5 -  Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar 

a bunurilor ce fac parte din domeniul public și privat al UAT Tiream; 

 Dl. președinte de ședință, Budai Csaba, prezintă proiectul de hotărâre inițiat 

de dl. primar Tar Nicolae.  

Preşedinţi comisiilor  de specialitate  nr. 1, nr. 2 şi nr. 3, prezintă  avizele de 

aprobare acordate proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

absolute a consilierilor locali prezenti, respectiv 6 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 

Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre adoptând Hotărârea nr. 39 /2021. 

Punctul 6 -  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de 

oportunitate și concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren în 

suprafaţă de 24.000 mp ce aparţine domeniului privat al Comunei Tiream; 

 Dl. președinte de ședință, Budai Csaba, prezintă proiectul de hotărâre inițiat 

de dl. primar Tar Nicolae.  

Preşedinţi comisiilor  de specialitate  nr. 1, nr. 2 şi nr. 3, prezintă  avizele de 

aprobare acordate proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

absolute a consilierilor locali prezenti, respectiv 6 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  

Dl. consilier Alt Antal propune majorarea redevenței anuale de la care să 

pornească licitația, adică de la 6.552 lei/an la 12.000 lei/an. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă nu sunt alte propuneri supun la vot modificările 

propuse : 

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre. 
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Cu 10 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, Vinkler Valter și 

Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 1 ’’abținere’’ - Man Niculae, se aprobă 

proiectul de hotărâre adoptând Hotărârea nr. 40 /2021. 

Punctul 7 -  Proiect de hotărâre privind acordarea în folosință gratuită a 

suprafeței de 3.000mp teren intravilan, pentru organizarea de șantier în 

vederea executării lucrărilor în Contractul POIM-SB-CL-05 „Extinderea 

sistemului de alimentare cu apă Carei către Tiream/Ghenci şi a sistemului de 

canalizare din clusterul Carei”; 

 Dl. președinte de ședință, Budai Csaba, prezintă proiectul de hotărâre inițiat 

de dl. primar Tar Nicolae.  

Preşedinţi comisiilor  de specialitate  nr. 1, nr. 2 şi nr. 3, prezintă  avizele de 

aprobare acordate proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

absolute a consilierilor locali prezenti, respectiv 6 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  

Inițiatorul proiectului de hotărâre, dl. Tar Nicolae, primarul comunei Tiream 

propune modificarea titlului hotărârii respectiv a articolului nr. 1 și 2 din hotărâre, 

astfel: 

Hotărâre privind darea în folosinţă a suprafeței de 3.000mp teren intravilan 

și dreptul de a dispune în mod gratuit pentru organizare de șantier, în vederea 

execuției lucrărilor POIM-SB-CL-05 „Extinderea sistemului de alimentare cu apă 

Carei către Tiream/Ghenci şi a sistemului de canalizare din clusterul Carei” 
Art. l - Se aprobă darea în folosinţă pe termen de 3 ani și dreptul de a dispune 

în mod gratuit către S.C. STRUCTURE GOGAN S.R.L., a unei suprafeţe de 3.000 
mp teren intravilan, înscris în CF. nr. 100640 Tiream, pentru organizarea de şantier 
la investiţia POIM-SB-CL-05 „Extinderea sistemului de alimentare cu apă Carei 
către Tiream/Ghenci şi a sistemului de canalizare din clusterul Carei. 

Art. 2 - Predarea - primirea terenului va fi făcută în baza unui proces - verbal 
încheiat între părţi, respectiv în baza unui Plan de amlasament si delimitate a 
imobilului – anexă la prezenta, iar la terminarea lucrărilor, terenul va fi adus la 
forma și starea iniţială. 

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre în 

forma modificată. 
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Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 

Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre adoptând Hotărârea nr. 41 /2021. 

Punctul 8 - Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la 

domeniul privat al comunei a unui imobil situat în comuna Tiream, str. 

Principală nr. 102, jud. Satu Mare; 

 Dl. președinte de ședință, Budai Csaba, prezintă proiectul de hotărâre inițiat 

de dl. primar Tar Nicolae.  

Preşedinţi comisiilor  de specialitate  nr. 1, nr. 2 şi nr. 3, prezintă  avizele de 

aprobare acordate proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

calificate a consilierilor locali prezenti, respectiv 8 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  

Inițiatorul proiectului de hotărâre, dl. Tar Nicolae, primarul comunei Tiream 

propune modificarea titlului hotărârii respectiv a articolului nr. 1 din hotărâre, astfel: 

Hotărâre privind însușirea în domeniul privat al comunei a unui imobil situat 

în intravilanul comunei Tiream, str. Principală nr. 102, jud. Satu Mare  

           Art. 1. – Se însușește în domeniul privat al comunei imobilul situat în 

intravilanul comunei Tiream, str. Principală nr. 102, jud. Satu Mare, care în natură 

formează: 

- teren identificat cu nr. top. 489 în suprafață total măsurată de 1.490 mp, 

având categoria de folosință curți, construcții; 

- clădire tip P+1, edificată în anul 1973, având suprafață construit 

desfășurată de 350mp; 

- anexă tip P, edificată în anul 1973, având suprafață construit desfășurată 

de 80mp; 

 Se completează și se însusește inventarul domeniului privat al Comunei 

Tiream cu 1 poziție nouă. 

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre în 

forma modificată. 

Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 

Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre adoptând Hotărârea nr. 42 /2021. 
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Punctul 9 - Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la 

domeniul public al comunei a unui imobil situat în comuna Tiream, str. 

Principală nr. 25, jud. Satu Mare; 

 Dl. președinte de ședință, Budai Csaba, prezintă proiectul de hotărâre inițiat 

de dl. primar Tar Nicolae.  

Preşedinţi comisiilor  de specialitate  nr. 1, nr. 2 şi nr. 3, prezintă  avizele de 

aprobare acordate proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

calificate a consilierilor locali prezenti, respectiv 8 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  

Inițiatorul proiectului de hotărâre, dl. Tar Nicolae, primarul comunei Tiream 

propune modificarea titlului hotărârii respectiv a articolului nr. 1 din hotărâre, astfel: 

Hotărâre privind însușirea în domeniul public al comunei a unui imobil situat 

în intravilanul comunei Tiream, str. Principală, nr. 25, jud. Satu Mare 

Art. 1. - Se însușește în domeniul public al comunei, imobilul situat în intravilanul 

comunei Tiream, str. Principală nr. 25, jud. Satu Mare, care în natură formează: 

- teren identificat cu nr. top. 343 în suprafață de 764 mp, având categoria de 

folosință curți, construcții; 

- teren identificat cu nr. top. 344 în suprafață de 486 mp, având categoria de 

folosință curți, construcții; 

- clădire tip P, edificată în anul 1950, având suprafață construit desfășurată 

de 486mp; 

- anexă tip P, edificată în anul 1950, având suprafață construit desfășurată 

de 42mp; 

 Se completează și se însusește inventarul domeniului public al Comunei 

Tiream cu 1 poziție nouă. 

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre în 

forma modificată. 

Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 

Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre adoptând Hotărârea nr. 43 /2021. 

Punctul 10 -  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului local al comunei Tiream,  în Comisia de Evaluare a calității și în 
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consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Tiream pentru anul şcolar 2021-

2022; 

 Dl. președinte de ședință, Budai Csaba, prezintă proiectul de hotărâre inițiat 

de dl. primar Tar Nicolae.  

Preşedinţi comisiilor  de specialitate  nr. 1, nr. 2 şi nr. 3, prezintă  avizele de 

aprobare acordate proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

absolute a consilierilor locali prezenti, respectiv 6 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 

Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre adoptând Hotărârea nr. 44 /2021. 

Punctul 11 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării Programului 

Național de Investiții „Anghel Saligny” și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții  “Reabilitare și modernizare străzi în comuna 

Tiream, județul Satu Mare”; 

 Dl. președinte de ședință, Budai Csaba, prezintă proiectul de hotărâre inițiat 

de dl. primar Tar Nicolae.  

Preşedinţi comisiilor  de specialitate  nr. 1, nr. 2 şi nr. 3, prezintă  avizele de 

aprobare acordate proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

absolute a consilierilor locali prezenti, respectiv 6 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 

Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre adoptând Hotărârea nr. 45 /2021. 

Punctul 12 -  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului local al comunei Tiream,  în Comisia de evaluare a probei de 
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interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi 

director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; 

 Dl. președinte de ședință, Budai Csaba, prezintă proiectul de hotărâre inițiat 

de dl. primar Tar Nicolae.  

Preşedinţi comisiilor  de specialitate  nr. 1, nr. 2 şi nr. 3, prezintă  avizele de 

aprobare acordate proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

absolute a consilierilor locali prezenti, respectiv 6 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 

Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre adoptând Hotărârea nr. 46 /2021. 

Punctul 13 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării 

festivităților de comemorare a eroilor neamului căzuți în perioada celor Două 

Războaie Mondiale pe teritoriul comunei Tiream; 

 Dl. președinte de ședință, Budai Csaba, prezintă proiectul de hotărâre inițiat 

de dl. primar Tar Nicolae.  

Preşedinţi comisiilor  de specialitate  nr. 1, nr. 2 şi nr. 3, prezintă  avizele de 

aprobare acordate proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

absolute a consilierilor locali prezenti, respectiv 6 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 

Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre adoptând Hotărârea nr. 47 /2021. 

 

Punctul 14 -  Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor 

locali 
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Dl. Primar informează consilierii locali cu privire la stadiul implementării 

unor proiecte cum ar fi: iluminatul public, eficientizarea termică a școlii din loc. 

Tiream, renovarea și dotarea dispensarului uman, pietruirea unor drumuri agricole, 

etc. 

Petiții: 

 D-na. Bodonea Adina, domiciliată în mun. Carei, jud. Satu Mare, solicită 

asigurarea în baza legii a unei suprafețe de 0,15 Ha teren pentru realizarea unui 

cabinet veterinar  realizat din fonduri europene – cu 11 voturi pentru se amână 

cererea până la următoarea ședință ordinară în vederea clarificării cererii; 

 D-l. Bodonea Gheorghe-Marin, domiciliat în mun. Carei, jud. Satu Mare, 

solicită asigurarea în baza legii a unei suprafețe de 0,35 Ha teren pentru 

implementarea unui proiect finanțat din fonduri europene – producție neagricolă în 

mediu rural – cu 11 voturi pentru se amână cererea până la următoarea ședință 

ordinară în vederea clarificării cererii. 

Dl. preşedinte de şedinţă, consilier local Budai Csaba, mulţumeşte 

consilierilor și invitaților pentru participarea la şedinţă şi declară încheiate lucrările 

şedinţei consiliului local, convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia nr. 214 emisă 

de primarul comunei Tiream la data de 27.10.2021. 

 

                                             Tiream, la  02.11.2021 

 

 

 

    Preşedinte  de  şedinţă,                                 Secretar general UAT Tiream  

  Consilier local: Budai csaba                                   cj. Candid Humă  
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