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Nr. 1027/05.04.2022 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat azi, data de 05.04.2022, 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 05.04.2022, orele 17,00 în baza  Dispoziţiei nr. 60/2022 emisă de primarul 

comunei Tiream la data de 30.03.2022.  

 

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea Anunţului de şedinţă 

cuprinzând ordinea de zi nr. 967/31.03.2022 pe site-ul comunei Tiream și la avizierul 

primăriei, 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. 

 

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

convocatorul înregistrat sub nr. 968/31.03.2022.  

 

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 către secretarul general al UAT Tiream, 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 cu caracter de îndată anterioare din data de 

04.03.2021 – unanimitate de voturi. 

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

Vezendiu, respectiv dl. Indre Nicolae – consilier al primarului.  
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Din partea executivului participă la şedinţa consiliului local: dl. Primar – Tar 

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

 

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 10 puncte, care sunt  

dezbătute în următoarea ordine: 

 

1) Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare cu caracter de îndată a 

Consiliului local al comunei Tiream  din data de 04.03.2022; 

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim de pornire la licitaţie 

(preţului de referinţă) a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea  publică a  

comunei Tiream; 

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului constituit în vederea 

obținerii finanțării prin Programul National de Investiții „Anghel Saligny”, pentru 

obiectivul de investiții”Alimentare cu gaze naturale în comunele Căuaș, Andrid, 

Tiream, Sanislău, Petrești, județul Satu Mare”; 

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanțare și a Devizului 

General Estimativ pentru obținerea finanțării prin Programul National de Investiții 

„Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu gaze naturale în 

comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești, județul Satu Mare”; 

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

unor fonduri pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România, situate în raza comunei Tiream; 

6) Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentul privind acordarea de 

finanţare nerambursabilă de la bugetul local al comunei Tiream, pentru proiectele, 

programele şi acţiunile culturale, de tineret și sport; 
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7) Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli 

al Comunei Tiream, pe anul 2022; 

8) Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnico-cadastrale de primă 

înscriere în domeniul privat al comunei a unui teren situat în extravilanul comunei 

Tiream, sat Vezendiu, jud. Satu Mare, în suprafață de 16.300mp; 

9) Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnico-cadastrale de primă 

înscriere în domeniul privat al comunei a unui teren situat în extravilanul comunei 

Tiream, jud. Satu Mare, în suprafață de 19.200mp; 

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

 

         Punctul 1 - Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare cu 

caracter de îndată a Consiliului local al comunei Tiream  din data de 

04.03.2022; 

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

procesul verbal al şedinţei din data de 22.12.2021, 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 04.03.2022, este aprobat cu 11 voturi “pentru“ 0 voturi “împotrivă” și 0 

abțineri. 

Voturi „pentru” - 11 : 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’’.  

 

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 Kaposi István-József, preia 

lucrările şedinţei consiliului local şi supune dezbaterii și aprobării proiectele de 

hotărâre aprobate la ordinea de zi, respectiv: 
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Punctul 2 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim de 

pornire la licitaţie (preţului de referinţă) a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietatea  publică a  comunei Tiream; 

Dl. primar Tar Nicolae, inițiatorul proiectului, prezintă proiectul de hotărâre 

inițiat. 

Preşedintele comisiei  de specialitate  nr. 1, 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’’. 

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. 16/2022. 

 

 Punctul 3 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului 

constituit în vederea obținerii finanțării prin Programul National de Investiții 

„Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiții”Alimentare cu gaze naturale 

în comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, Petrești, județul Satu Mare”; 

 Dl. primar Tar Nicolae, inițiatorul proiectului, prezintă proiectul de hotărâre 

inițiat. 

Preşedintele comisiei  de specialitate  nr. 1, 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’’. 

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. 17 /2022. 
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Punctul 4 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanțare 

și a Devizului General Estimativ pentru obținerea finanțării prin Programul 

National de Investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții 

”Alimentare cu gaze naturale în comunele Căuaș, Andrid, Tiream, Sanislău, 

Petrești, județul Satu Mare”; 

 Dl. primar Tar Nicolae, inițiatorul proiectului, prezintă proiectul de hotărâre 

inițiat.  

Preşedintele comisiei  de specialitate  nr. 1, 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’’. 

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. 18 /2021. 

 

Punctul 5 -  Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al 

comunei Tiream a unor fonduri pentru unitățile de cult aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România, situate în raza comunei Tiream; 

 Dl. primar Tar Nicolae, inițiatorul proiectului, prezintă proiectul de hotărâre 

inițiat.  

Preşedinții comisiilor  de specialitate  nr. 1, 2 și 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. 19 /2022. 
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Punctul 6 -  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentul 

privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al comunei 

Tiream, pentru proiectele, programele şi acţiunile culturale, de tineret și sport; 

 Dl. primar Tar Nicolae, inițiatorul proiectului, prezintă proiectul de hotărâre 

inițiat.  

Preşedinții comisiilor  de specialitate  nr. 1 și 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. 20 /2022. 

 

Punctul 7 -  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de 

venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2022; 

 Dl. primar Tar Nicolae, inițiatorul proiectului, prezintă proiectul de hotărâre 

inițiat.  

Preşedintele comisiei  de specialitate  nr. 1, 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’’. 

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

de hotărâre.  

În urma discuțiilor, consilierii locali propun majorarea cu 2.000 lei la capitolul 

(67) Cultură, sport (total 52.000 lei) și diminuarea la capitolul (84) Drumuri si străzi. 

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. 21/2022. 
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Punctul 8 -  Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnico-

cadastrale de primă înscriere în domeniul privat al comunei a unui teren situat 

în extravilanul comunei Tiream, sat Vezendiu, jud. Satu Mare, în suprafață de 

16.300mp; 

 Dl. primar Tar Nicolae, inițiatorul proiectului, prezintă proiectul de hotărâre 

inițiat.  

Preşedintele comisiei  de specialitate  nr. 2, 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 

calificate a consilierilor locali prezenti, respectiv 8 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. 22 /2022. 

 

Punctul 9 -  Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnico-

cadastrale de primă înscriere în domeniul privat al comunei a unui teren situat 

în extravilanul comunei Tiream, jud. Satu Mare, în suprafață de 19.200mp; 

 Dl. primar Tar Nicolae, inițiatorul proiectului, prezintă proiectul de hotărâre 

inițiat.  

Preşedintele comisiei  de specialitate  nr. 2, 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 

calificate a consilierilor locali prezenti, respectiv 8 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. 23 /2022. 
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Punctul 10 – Diverse, Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea 

consilierilor locali 

 

Dl. Primar informează consilierii locali cu privire la proiectele aflate în 

derulare, respectiv la viitoarele proiecte care urmează a fi începute sau implementate 

în cursul anului 2022. 

Totodată, dl. Primar le tranmite consilierilor locali mulțumirile din partea 

conducerii primăriei localității Vîlok din Ucraina – localitate înfrățită cu comuna 

Tiream, pentru ajutoarele trimise, localitate unde la momentul de față există peste 

1.500 de refugiați, menționând faptul că pe lângă ajutoarele trimise până acum, 

urmează a fi trimise și alte ajutoare. 

Dl. preşedinte de şedinţă, consilier local Kaposi István-József, mulţumeşte 

consilierilor și invitaților pentru participarea la şedinţă şi declară încheiate lucrările 

şedinţei consiliului local, convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia nr. 60 emisă 

de primarul comunei Tiream la data de 30.03.2022. 

 

                                             Tiream, la 05.04.2022 

 

 

 

    Preşedinte  de  şedinţă,                                 Secretar general UAT Tiream 

Consilier local: Kaposi István-József                                 cj. Candid Humă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn. C.H. 
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