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Proces – verbal 

încheiat azi data de 16.12.2021 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 16.12.2021, orele 17,00 în baza  Dispoziţiei nr. 256/2021 emisă de primarul 

comunei Tiream la data de 10.12.2021.  

 

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea Anunţului de şedinţă 

cuprinzând ordinea de zi nr. 3743/10.12.2021 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. 3744/10.12.2021.  

 

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 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.  

 

 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 Organigramei și a Statului de 

funcţii al Aparatului de specialitate al primarului 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 6 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 24.11.2021; 

2) Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi 

a taxelor speciale, pe anul 2022; 

3) Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de venituri şi 

cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2021; 

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării și funcționării Stațiilor 

automate de generatoare terestre și a încheierii Acordului de asociere între 

UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare pe 

teritoriul cărora se vor amplasa Stațiile automate de generatoare terestre 

(SAGT) realizate în cadrul proiectului  „Mitigating the negative effects of hail 

in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER ; 

5). Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii 

al Aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream. 

6) Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali. 
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         Punctul 1 - Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare cu 

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

24.11.2021; 

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” - 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; 

Voturi “împotrivă”: 0 ;    Abţineri: 0 .  

 

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 stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 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. 

mailto:primaria@tiream.ro
mailto:primaria@tiream.ro


 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIREAM 

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

 

 

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. 50/2021. 

 

 Punctul 3 -  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de 

venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2021; 

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

inițiat și propune modificarea proiectului de hotărâre în baza adresei nr. 

26033/14.12.2021 emise de Consiliul Județean Satu Mare – Direcția economică – 

Serviciul financiar contabil, privind repartizarea către UAT Tiream a sumei de 

22.000 lei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, încasat suplimentar, 

fond aflat la dispoziția Consiliului județean Satu Mare, în felul următor: 

- la capitolul (68) Asistenţă socială se adaugă suma de 10.000 lei, rezultând un 

total de 1.912.000 lei; 

- la capitolul (84) Drumuri si străzi se adaugă suma de 12.000 lei, rezultând un 

total de 219.000 lei. 

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. 51 /2021. 
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Punctul 4 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării și 

funcționării Stațiilor automate de generatoare terestre și a încheierii Acordului 

de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din județul Satu 

Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Stațiile automate de generatoare 

terestre (SAGT) realizate în cadrul proiectului  „Mitigating the negative effects 

of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER; 

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

inițiat.  

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. 52 /2021. 

 

Punctul 5 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a 

Statului de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream; 

 Dl. Secretar general cj. Candid Humă, 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. 53 /2021. 
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Punctul 6 -  Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali 

 

Dl. Secretar general informează consilierii locali cu privire la Decizia nr 

76/15.11.2021 trimisă prin adresa nr. 52547/2021 de către Camera de Conturi Satu 

Mare, înregistrată la Primăria comunei Tiream sub nr. 3594/25.11.2021, privind 

acordarea prelungirii până la data de 27.05.2022 a termenului pentru ducerea la 

îndeplinire a măsurilor nr. 2 şi 6 dispuse prin Decizia nr. 87/19.12.2019;  

Dl. Primar informează consilierii locali cu privire la stadiul implementării 

proiectului privind modernizarea iluminatului public pe raza UAT Tiream în valoare 

de 1.000.000 lei, respectiv cu privire la montarea a 5 limitatoare de viteză și a unui 

radar/avertizor de viteză; 

Totodată dl. Primar informează consilierii locali cu privire la ședința de 

guvern din data de 17.12.2021, unde probabil se va adopta o hotărâre privind 

alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, 

inclusiv pentru UAT Tiream, iar din suma alocată se dorește achiziționarea unei 

autospeciale de stins incendii, respectiv construirea unei remize. 

 În urma discuțiilor avute cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, din 

lipsă de fonduri, aceștia au propus începerea lucrărilor de decolmatare pe pârâul 

Tiremuș, cu condția asigurării de către Consiliul local Tiream a combustibilului 

necesar utilajelor de decolmatare. 

Dl. Primar le urează sărbători fericite celor prezenți la ședință. 

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. 256 emisă 

de primarul comunei Tiream la data de 10.12.2021. 

                                             Tiream, la  16.12.2021 

 

    Preşedinte  de  şedinţă,                                 Secretar general UAT Tiream  

  Consilier local: Budai csaba                                   cj. Candid Humă  
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