
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

         T I R E A M 

Nr. 1223 din 21.04.2021. 
 

 

                           Proces – verbal  

încheiat azi data de  21 aprilie 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 21 

aprilie 2021, orele 17,00 în baza  Dispoziţiei nr.85/2021 emisă de primarul comunei Tiream la data 

de 9 aprilie  2021.  

Publicitate şedinţei s-a realizat prin  publicarea Anunţului de şedinţă  şi a Odinii de zi în 

data de 12.04.2021 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. 1098/12.04.2021, la avizierul primăriei . 

 Invitaţia consilierilor locali  la şedinţă  s-a făcut în scris prin convocatorul înregistrat sub 

nr.1099/12.04.2021. În urma convocării  făcute  în scris,  la şedinţă sunt prezenţi un număr de 11 

consilieri  locali  din totalul de 11 consilieri în funcție , după cum urmează : Alt Antal,Babtan 

Dorel, Budai Csaba, Kaposi Istvan -  Jozsef, Man Niculae, Mellau Zsolt,Osotzki  Lorant,  Straţi  

Vasile, Suciu  Irina , Vinkler Valter și dl.cons. Zöld Alexandru. 

           În calitate de invitati participă:  dl. Tegzeș Gheorghe – Călin delegatul satului Vezendiu, 

ales  de adunarea sătească  din data de 21.03.2021, convocată de primarul comunei Tiream în 

baza art.142 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare și doamna director al Școlii Gimnaziale Tiream- Borhidan Maria. 

Prezenţa consilierilor locali fiind majoritară, sunt  îndeplinite prevederile art. 137, alin.(1) 

din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ.  Şedinţa se consideră statutară.  

Din partea executivului participă la şedinţa consiliului local : dl. primar Tar Nicolae , d-na 

secretar general Grigoraş Maria și dl. Indre Nicolae, consilierul  personal al primarului  comunei 

Tiream.  

Dl primar Tar Nicolae: doamnelor și domnilor consilieri  înainte de a supune la vot ordinea 

de zi propusă , vă informez că  doresc  să o  suplimentez cu 1 (unu) proiect de hotărâre, proiect pe 

care  doresc  să-l înscriem la punctele nr.16 al ordinii de zi, iar punctul inițial nr.16 să devină 

punctual nr.17 al ordinii de zi. 

Dl.primar, Tar Nicolae,prezintă ordinea de zi cu suplimentarea anunțată și anume  

introducerea unui număr de 1 (unu)  proiect de hotărâre  la punctul nr. 16,  iar la punctul nr.17 

este prezentat  punctul inițial nr.16  al ordinii de zi inițiale, și o supune aprobării consiliului local, 

prin vot, în conformitate cu prevederile art.135,alin.(7), și alin.(8) 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  în funcție , după cum urmează : Alt 

Antal,Babtan Dorel, Budai Csaba, Kaposi Istvan -  Jozsef, Man Niculae, Mellau Zsolt,Osotzki  

Lorant,  Straţi  Vasile, Suciu  Irina , Vinkler Valter și dl.cons. Zöld Alexandru. 

           Voturi împotrivă: nu sunt.  

           Abţineri:  nu sunt.  

 

 



 

 

         În urma supuneri la vot , Ordinea de zi aprobată conţine  17 puncte, care  sunt  dezbătute în 

următoarea ordine: 

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

Tiream  din data de 25 februarie 2021; 

 2) Prezentarea procesului – verbal  încheiat la data de 21.03.2021 cu ocazia alegerii  

delegatului sătesc al satului Vezendiu. 

 3). Proiect de hotărâre privind  aprobarea Bugetului  local de venituri și cheltuieli al  

Comunei Tiream, pe anul 2021; 

4).Proiect de hotarare privind aprobarea utilizării  excedentului anual al bugetului  local   

rezultat  la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020,  în sumă de 167.728,88 lei , pentru 

finanţarea  cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021; 

          5).Proiect de hotărare privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţii : REPARAŢII CAPITALE LA CLĂDIREA CONSILIULUI LOCAL TIREAM; 

  6).Proiect de hotârâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici  pentru 

obiectivul de investiții :AMENAJAREA UNUI TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC ÎN 

LOCALITATEA VEZENDIU , COMUNA TIREAM, JUDEȚUL SATU MARE; 

7.) Proiect de hotărâre privind înregistrarea UAT Comuna Tiream în Sistemul naţional  

electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, instalarea unui  

terminal de plată (POS) precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar  

aferent plății cu cardul; 

 8). Proiect de hotărâre privind  însușirea  Raportului  de evaluare  a terenului  intravilan  

în suprafață de 3.000 mp , înscris în C.F. nr.100939 Tiream  și a terenului intravilan în suprafață 

de 24.000 mp , înscris în C.F. nr.101015 Tiream , apartinând domeniului privat al comunei 

Tiream ; 

9). Proiect de hotărâre privind participarea la „Programul National de Constructii de 

Interes Public sau Social”, Subprogramul „Unitati sanitare” si aprobarea indicatorilor tehnico-

economici referitor la proiectul:„REABILITARE SI DOTARE DISPENSAR UMAN IN COMUNA 

TIREAM, JUDETUL SATU MARE”; 

 10).Proiect de hotărâre privind participarea la „Programul privind cresterea eficientei 

energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de 

învatamant” și aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici 

referitor la proiectul: „ EFICIENTIZARE ENERGETICA LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIN 

LOCALITATEA TIREAM, COMUNA TIREAM, JUDETUL SATU MARE” ; 

 11).Proiect de hotărâre privind aprobarea reviziei Studiului de fezabilitate al 

Proiectului  regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/   

Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți 

comunei TIREAM;  

12). Proiect de hotărâre privind aprobarea  cofinanțării Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în 

perioada 2014-2020  în procent de 2% din valoarea eligibilă a  investiției aferente comunei  

Tiream; 

           13). Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor 

Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă  

uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” 

 14). Proiect de hotărâre pentru aprobarea  modificării H.C.L.nr.38/2020 privind aprobarea  

cuantumului si numarului de burse aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii Scolii 

Gimnaziale  Tiream; 

 



 

 

 15). Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 

           16). Proiect de hotărűre privind transformarea unor funcáii  publice  de execuáie vacante  

din Statul de funcáii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream; 

               Iniţiator proiecte : Primarul comunei Tiream, dl.Nicolae TAR. 

17) Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali. 

Dl. preşedinte de şedinţă, consilier local ZÖLD ALEXANDRU,  preia lucrările şedinţei  

consiliului local şi dă cuvântul d/nei secretar general pentru  a supune spre aprobare  pricesul -  

verbal al ședinței  anterioare (25.02.2021) , respectiv: 

         Pct.1. Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului local  al 

comunei Tiream din data de 25 februarie 2021; 

D-na secretar general Grigoraş Maria,supune aprobării consiliului local procesul verbal al 

şedinţei din data de  25 februarie 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 

25.02.2021,este aprobat cu 9 voturi “pentru”  și 2 abțineri. 

Au votat  “pentru”  , următori consilieri locali: Alt Antal, Budai Csaba, Kaposi  István -  

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

Alexandru. 

           Voturi împotrivă: nu sunt.  

           Abţineri: dl cons Babtan Dorel și dl.cons. Man Niculae.  

După aprobarea procesului - verbal  de către consiliul local, doamna secretar general, 

Grigoraş Maria , 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:  

“Art..288, Alin. (1)- Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de 

cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia 

să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la  

încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos 

material pentru sine sau pentru: 

a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;                                                                                                                                                          

b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei 

obligaţii; 

c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care 

obţine venituri; 

d) o altă autoritate din care face parte; 

e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată 

către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 

f) asociaţie sau fundaţie din care face parte”. 

Nici un consilier local nu anunţă  faptul că  s-ar afla întrun conflict de interese cu privire la 

aprobarea proiectelor de hotărâre aprobate la ordinea de zi .  

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

Dl. preşedinte de şedinţă, consilier local ZÖLD ALEXANDRU,   preia lucrările şedinţei  

consiliului local şi şi dă cuvântul dl primar pentru aprezenta  punctual nr.2 al ordinii de zi, 

respectiv: 

        2) Prezentarea procesului – verbal  încheiat la data de 21.03.2021 cu ocazia alegerii  

delegatului sătesc al satului Vezendiu.  

 



 

 

       Dl.primar, prezintă  procesul verbal  din data de 21.03.2021  încheiat cu ocazia alegerii 

domnului TEGZEȘ GHEORGHE –CĂLIN , în funcția de delegat sătesc al satului  Vezendiu, sat  

apaținător comunei Tiream, precum și  Anunțul de convocare a adunării sătești ,care s-a 

dăsfășurat în curtea Școlii primare  din localitatea Vezendiu. 

            Rezultatul alegerii a fost consemnat  într-un proces- verbal  înregistrat la registratura 

Primăriei comunei Tiream sub nr.1863 din 21.03.2021. Acesta împreună cu  Anunţul privind  

adunarea sătească  pentru alegerea delegatului satului Vezendiu , înregistrat sub  nr. 715 din 

05.03.2021 vor fi arhivate  în dosarul   prezentei şedinţe a consiliului local, după prezentarea 

acestora consiliului local, de către primar. 

             Dl. preşedinte de şedinţă, consilier local ZÖLD ALEXANDRU,   preia lucrările 

şedinţei  consiliului local şi   supune dezbaterii și aprobării proiectele de hotărâre aprobate la 

ordinea de zii, respectiv: 

   Pct.3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Bugetului  local de venituri și 

cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2021; 

 Dl. președinte de ședință, ZÖLD ALEXANDR , 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. 

  Majoritatea  necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre este,conform art. 139 

alin. (3),lit.a) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută ptevăzută  de  art.5, lit.cc), respectiv 6 

voturi “ pentru “  

Dl. preşedinte de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, întreabă dacă sunt  propuneri de 

modificare sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.  

Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri.. 

Nu sunt  propuneri de modificare  a proiectului de hotarare. 

Dl. preş.de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat, 

 după cum urmează: 

  T O T A L    V E N I T U R I :         4.857.000 lei 

  T O T A L    C H E L T U IE L I :   4.857.000 lei 

                -   din care : 

Capitolul  (51) Administraţie publică :……………………….…………..…….. 1.905.000 lei ; 

       -din care : 

                  - cheltuieli de personal : ………………………………….…………..….   950.000lei ; 

                  - cheltuieli materiale :  ………..……………..…………..…………...….  400.000 lei ; 

                  - cheltuieli de capital( reparatii capitale Clădirea cons.local.Tiream….......520.000 lei 

                  - strategia de dezvoltare  a comunei Tiuream………..…………………      35.000 lei. 

Capitolul (54) Alte servicii publice generale……………………….………………… 60.000 

lei ;    

     -din care : 

- cheltuieli de personal :……………………….…………………………… 60.000 lei ;  

Capitolul (61)Ordine publică și siguranță națională  .……………………………... 15.000 lei ; 

     - din care : 

                    - cheltuieli de personal (voluntari P.S.I.)……………..………………..…10.000 lei ; 

                    - cheltuieli materiale (situa’ii de urgen’[)  ………..………………………5.000 lei 

Capitolul (65) Învăţământ…………………………………..……………………… 252.000 lei ; 

     - din care : 

           - chel.materiale…………………………..………………………..………….. 132.000 lei ; 

 



 

 

      -  plata stimulentelor educaţionale (tichete de grădiniţă)…………..…..…  10.000lei ; 

      -  derepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale CES…………….…  7.000 lei ; 

      - burse școlare………………………………………………………………13.000 lei ; 

     - decontare naveta cadre didactice ……………………………………….....10.000 lei ; 

               - cheltuieli de capital(Consultanță proiect Școala imnazialăTiream)…. ……80.000 lei. 

Capitolul (67) Cultură, recreere și religie  …………………………….………….. 731.000 lei ; 

   - din care : 

  - cheltuieli de personal (salariul bibliotecarului)………….…………………45.000 lei 

                - cheltuieli materiale………..…………………………….………………….  81.000 lei ;                        

     - cheltuieli de capital …………………………………….………...………  560.000 lei ; 

                     - din care : 

                                   - cheltuieli pentru  amenajarea parc primarie…...………………210.000 lei ; 

                                   - amenajarea și dotare teren de sport în Vezendiu………..….. 350.000 lei ; 

    - religie, parohiile din raza comunei Tiream ..   …………………..……....... 45.000 lei,                             

Capitolul (68) Asistenţă socială …………………….…………..………………… 1.652.000 lei, 

 - din care : 

    - cheltuieli de personal……………………………………  …………….….975.000 lei, 

salariul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; 

            - plata .indemnizaţilor lunare a pers.cu handicap grav………..……………….677.000 lei 

Capitolul (70) Locuințe, servicii și dezvoltare publică,IP ……..………………….82.000 lei ;                     

 din care : 

               - Iluminat Public …………………………………….. ………………..30.000 lei ;   

               - cheltuieli materiale ……………………………..…………………….40.000 lei, 

               - achiziționarea unui tocător de crengi………………………………… 12.000 lei. 

Capitolul (74)Protecţia mediului …………………………………..……………… 160.000 lei            

 - din care :  

           - taxă de salubrizare către  S.C.Ierul SRL.Tiream…………     ………...140.000 lei; 

           - cheltuieli de capital(canalizare )………………………………………  20.000 lei                                                                                                                      

Capitolul (84) Transporturi (drumuri,străzi)…………………………..…………… 0.000 lei 

 În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, proiectul de hotărâre  este 

aprobat cu 9 voturi „pentru” , 2 voturi “împotrivă“ şi nici o abținere din  11 consilieri în funcţie , 

fiind astfel adoptată HCL. Nr. 12 din 21 aprilie 2021.   

Au votat „pentru” următorii consilieri locali: Alt Antal, Babtan Dorel, Budai Csaba, 

Kaposi  István -  József,  Mellau Zsolt, Osotzki  Lorant,   Suciu  Irina , Vinkler Valter  și  Zöld 

Alexandru. 

           Voturi împotrivă: dl.cons. Man Niculae și dl.cons. Strați Vasile. .  

           Abţineri:   nu sunt. 

Pct.4.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării  excedentului anual al bugetului  

local  rezultat  la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020,  în sumă de 167.728,88 

lei , pentru finanţarea  cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021; 

Dl. președinte de ședință, ZÖLD ALEXANDRU , 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. 

  Majoritatea  necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre este,conform art. 139 

alin. (3) , din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută ptevăzută  de  art.5, lit.cc) respective 6 voturi 

pentru . 

 



 
 

Dl. preşedinte de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, întreabă dacă sunt  propuneri de 

modificare sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.  

Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri. 

Nu sunt  propuneri de modificare  a proiectului de hotarare. 

Dl. preş.de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 

           În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, proiectul de hotărâre  este 

aprobat cu votul unanimității consilierilor locali în funcție :11  voturi “pentru”  nici  un vot” 

împotrivă” și nici o abținere, fiind astfel adoptată HCL. Nr.13  din 21 aprilie 2021. 

           Au votat „pentru” următorii consilieri locali:  Alt Antal, Babtan Dorel,Budai Csaba, 

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

Vinkler Valter  și  Zöld Alexandru. 

           Voturi împotrivă : nu sunt.  

           Abţineri: -  nu sunt . 

         Pct.5) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii : REPARAŢII CAPITALE LA CLĂDIREA CNSILIULUI LOCAL 

TIREAM; 

Dl. președinte de ședință, ZÖLD ALEXANDRU , 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. 

  Majoritatea  necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre este,conform art. 139 

alin. (3),lit.fg din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută ptevăzută  de  art.5, lit.cc) , respectiv 6 

voturi “ pentru “ .  

 Dl. preşedinte de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, întreabă dacă sunt  propuneri de 

modificare sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.  

Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri. 

Nu sunt  propuneri de modificare  a proiectului de hotarare. 

Dl.cons. Man Niculae, solicită  devizul de lucrării pentru  aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici ai investiției , care face obiectul proiectului de hotărâre. 

Dl.primar  spune: aici este pe masă , vă rog să veniți să-l luați. 

Dl.cons. Man Niculae spune: dl.primar eu cred că ar fi trebuit să mi-l trimiteți odată cu 

celelalte materialele de ședință. 

Dl.primar: au fost multe proiecte de hotărâre și multe acte aferente și  mi-a scăpat, însă   

l-am pus la dispoziția  comisiilor de specialitate în timpul  ședinței de lucru a acestora ,  pentru al 

avea în vedere la acordarea avizului  pentru proiectul de hotărâre aflat în dezbatere. Majoritatea 

consilierilor locali l-au consultat, însă dumneavoastră  a-ți  întârziat puțin la ședința comisiei de 

specialitate din care faceți parte  și poate nu a-ți apucat  să-l consultați.  Dacă aveați nelămuriri 

puteați să-l solicitați și să-l consultați și dumneavoastră.  

Dl. Indre Nicolae, consilierul primarului se ridică de pe scaun și îi înmânează domnului 

cons.local Man Niculae devizul de lucrării spre consultare. 

Dl.cons.Man Niculae, după o consultare sumară a devizului de lucrări spune: deoarece nu 

mi-a fost trimis odată cu materialele de ședință  ,eu voi vota”  împotriva “ . 

Dl. preş.de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 

           În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, proiectul de hotărâre  este 

aprobat cu  6  voturi “pentru” 3 votrui ” împotrivă” și 2 abțineri, fiind astfel adoptată HCL. 

Nr.14 din 21 aprilie 2021. 

           Au votat „pentru” următorii consilieri locali:  Alt Antal, ,Budai Csaba,  Mellau Zsolt, , 

Suciu  Irina , Vinkler Valter  și  Zöld Alexandru. 

 



 
 

           Voturi împotrivă : Man Niculae, Osotzki  Loránt și  Straţi  Vasile .  

           Abţineri: - Babtan Dorel  și Kaposi Istávan -  József. 

          Pct. 6. Proiect de hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici  

pentru obiectivul de investiții :AMENAJAREA UNUI TEREN DE SPORT CU GAZON 

SINTETIC ÎN LOCALITATEA VEZENDIU , COMUNA TIREAM, JUDEȚUL SATU MARE; 

Dl. președinte de ședință, ZÖLD ALEXANDRU , 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. 

  Majoritatea  necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre este,conform art. 139 

alin. (3),lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută ptevăzută  de  art.5, lit.cc) , respective  

6 voturi “ pentru “ .  

Dl. preşedinte de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, întreabă dacă sunt  propuneri de 

modificare sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.  

Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri.. 

Nu sunt  propuneri de modificare  a proiectului de hotarare. 

Dl. preş.de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 

           În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, proiectul de hotărâre  este 

aprobat cu 7  voturi “pentru” 3 voturi” împotrivă” și o abținere, fiind astfel adoptată HCL. 

Nr.15 din 21 aprilie 2021. 

           Au votat „pentru” următorii consilieri locali:  Alt Antal, Babtan Dorel,Budai Csaba,  

Mellau Zsolt, Suciu  Irina , Vinkler Valter  și  Zöld Alexandru. 

           Voturi împotrivă : Man Niculae, Kaposi Istávan -  József și Strați Vasile.  

           Abţineri: - Osotzki Loránt.. 

Pct. 7. Proiect de hotarare privind înregistrarea UAT Comuna Tiream în Sistemul 

naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, 

instalarea unui terminal de plată (POS) precum şi stabilirea modului în care este suportat 

comisionul bancar aferent plății cu cardul; 

Dl. președinte de ședință, ZÖLD ALEXANDRU , 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. 

  Majoritatea  necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre este,conform art. 139 

alin. (1), din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă  ptevăzută  de  art.5, lit. ee) cu condiția 

îndeplinirii cvorumului , respectiv 6 voturi “ pentru “ .  

Dl. preşedinte de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, întreabă dacă sunt  propuneri de 

modificare sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.  

Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri.. 

Nu sunt  propuneri de modificare  a proiectului de hotarare. 

Dl. preş.de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 

           În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, proiectul de hotărâre  este 

aprobat cu 11  voturi “pentru”  nici  un vot” împotrivă” și nici o abținere, fiind astfel adoptată 

HCL. Nr.16 din 21 aprilie 2021. 

           Au votat „pentru” următorii consilieri locali:  Alt Antal, Babtan Dorel,Budai Csaba, 

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

Vinkler Valter  și  Zöld Alexandru. 

           Voturi împotrivă : nu sunt.  

           Abţineri: -  nu sunt . 

 



 
 

Pct.8. Proiect de hotarare privind  însușirea  Raportului  de evaluare  a terenului   

intravilan în suprafață de 3.000 mp , înscris în C.F. nr.100939 Tiream  și a terenului 

intravilan în suprafață de 24.000 mp , înscris în C.F. nr.101015 Tiream , apartinând 

domeniului privat al comunei Tiream ; 

Dl. președinte de ședință, ZÖLD ALEXANDRU , 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. 

          Majoritatea  necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre este,conform art. 139 

alin. (3),lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută ptevăzută de  art.5, lit.cc) , respectiv 6 

voturi “ pentru  

Dl. preşedinte de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, întreabă dacă sunt  propuneri de 

modificare sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.  

Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri.. 

Nu sunt  propuneri de modificare  a proiectului de hotarare. 

Dl. preş.de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 

           În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, proiectul de hotărâre  este 

aprobat cu 11  voturi “pentru”  nici  un vot” împotrivă” și nici o abținere, fiind astfel adoptată 

HCL. Nr.17 din 21 aprilie 2021. 

           Au votat „pentru” următorii consilieri locali:  Alt Antal, Babtan Dorel,Budai Csaba, 

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

Vinkler Valter  și  Zöld Alexandru. 

           Voturi împotrivă : nu sunt.  

           Abţineri: -  nu sunt . 

Pct.9. Proiect de hotărâre privind participarea la „Programul National de Constructii de 

Interes Public sau Social”, Subprogramul „Unitati sanitare” si aprobarea indicatorilor tehnico-

economici referitor la proiectul:„REABILITARE SI DOTARE DISPENSAR UMAN IN 

COMUNA TIREAM, JUDETUL SATU MARE”; 

Dl. președinte de ședință, ZÖLD ALEXANDRU , 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. 

  Majoritatea  necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre este,conform art. 139 

alin. (3),lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută ptevăzută  de  art.5, lit.cc) , respectiv  

6 voturi “ pentru “ .  

Dl. preşedinte de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, întreabă dacă sunt  propuneri de 

modificare sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.  

Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri.. 

Nu sunt  propuneri de modificare  a proiectului de hotarare. 

Dl. preş.de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 

           În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, proiectul de hotărâre  este 

aprobat cu 11  voturi “pentru”  nici  un vot” împotrivă” și nici o abținere, fiind astfel adoptată 

HCL. Nr.18 din 21 aprilie 2021. 

           Au votat „pentru” următorii consilieri locali:  Alt Antal, Babtan Dorel,Budai Csaba, 

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

Vinkler Valter  și  Zöld Alexandru. 

           Voturi împotrivă : nu sunt.  Abţineri: -  nu sunt . 

 
 



 
 

       Pct.10. Proiect de hotărâre privind participarea la „Programul privind cresterea eficientei 

energetice sigestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de 

învatamant” și aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici 

referitor la proiectul: „ EFICIENTIZARE ENERGETICA LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIN 

LOCALITATEA TIREAM, COMUNA TIREAM, JUDETUL SATU MARE” ; 

Dl. președinte de ședință, ZÖLD ALEXANDRU , 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. 

  Majoritatea  necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre este,conform art. 139 

alin. (3),lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută ptevăzută  de  art.5, lit.cc) , respectiv  

6 voturi “ pentru “ .  

Dl. preşedinte de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, întreabă dacă sunt  propuneri de 

modificare sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.  

Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri.. 

Nu sunt  propuneri de modificare  a proiectului de hotarare. 

Dl. preş.de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 

           În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, proiectul de hotărâre  este 

aprobat cu 11  voturi “pentru”  nici  un vot” împotrivă” și nici o abținere, fiind astfel adoptată 

HCL. Nr.19 din 21 aprilie 2021. 

           Au votat „pentru” următorii consilieri locali:  Alt Antal, Babtan Dorel,Budai Csaba, 

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

Vinkler Valter  și  Zöld Alexandru. 

           Voturi împotrivă : nu sunt.  

           Abţineri: -  nu sunt . 

          Pct.11. Proiect de hotărâre privind aprobarea reviziei Studiului de fezabilitate al 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu 

Mare/ Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-

economici aferenți comunei TIREAM;  

Dl. președinte de ședință, ZÖLD ALEXANDRU , 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. 

  Majoritatea  necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre este,conform art. 139 

alin. (3),lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută ptevăzută  de  art.5, lit.cc) , respectiv  

6 voturi “ pentru “ .  

Dl. preşedinte de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, întreabă dacă sunt  propuneri de 

modificare sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.  

Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri. 

Nu sunt  propuneri de modificare  a proiectului de hotarare. 

Dl. preş.de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 

           În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, proiectul de hotărâre  este 

aprobat cu 11  voturi “pentru”  nici  un vot” împotrivă” și nici o abținere, fiind astfel adoptată 

HCL. Nr.20 din 21 aprilie 2021. 

           Au votat „pentru” următorii consilieri locali:  Alt Antal, Babtan Dorel,Budai Csaba, 

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

Vinkler Valter  și  Zöld Alexandru. 

           Voturi împotrivă : nu sunt.  Abţineri: -  nu sunt . 



 

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  cofinanțării Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/ 

Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020  în procent de 2% din valoarea eligibilă a  

investiției aferente comunei  Tiream; 

Dl. președinte de ședință, ZÖLD ALEXANDRU , 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. 

  Majoritatea  necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre este,conform art. 139 

alin. (3),lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută ptevăzută  de  art.5, lit.cc) , respectiv  

6 voturi “ pentru “ .  

Dl. preşedinte de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, întreabă dacă sunt  propuneri de 

modificare sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.  

Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri. 

Nu sunt  propuneri de modificare  a proiectului de hotarare. 

Dl. preş.de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 

           În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, proiectul de hotărâre  este 

aprobat cu 11  voturi “pentru”  nici  un vot” împotrivă” și nici o abținere, fiind astfel adoptată 

HCL. Nr.21 din 21 aprilie 2021. 

           Au votat „pentru” următorii consilieri locali:  Alt Antal, Babtan Dorel,Budai Csaba, 

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

Vinkler Valter  și  Zöld Alexandru. 

           Voturi împotrivă : nu sunt.   

           Abţineri: -  nu sunt . 

           Pct. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare conform 

rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 

2014-2020” 

Dl. președinte de ședință, ZÖLD ALEXANDRU , 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. 

  Majoritatea  necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre este,conform art. 139 

alin. (3),lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută ptevăzută  de  art.5, lit.cc) , respectiv  

6 voturi “ pentru “ .  

Dl. preşedinte de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, întreabă dacă sunt  propuneri de 

modificare sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.  

Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri. 

Nu sunt  propuneri de modificare  a proiectului de hotarare. 

Dl. preş.de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 

           În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, proiectul de hotărâre  este 

aprobat cu 11  voturi “pentru”  nici  un vot” împotrivă” și nici o abținere, fiind astfel adoptată 

HCL. Nr.22 din 21 aprilie 2021. 

           Au votat „pentru” următorii consilieri locali:  Alt Antal, Babtan Dorel,Budai Csaba, 

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

Vinkler Valter  și  Zöld Alexandru. 

           Voturi împotrivă : nu sunt.  

          Abţineri: -  nu sunt . 



 
 

         Pct.14.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea  modificării H.C.L.nr.38/2020 privind 

aprobarea cuantumului si numarului de burse aferente anului școlar 2020-2021 pentru 

elevii Scolii Gimnaziale  Tiream; 

Dl. președinte de ședință, ZÖLD ALEXANDRU , 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. 

  Majoritatea  necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre este,conform art. 139 

alin. (3),lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută ptevăzută  de  art.5, lit.cc) , respectiv  

6 voturi “ pentru “ .  

Dl. preşedinte de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, întreabă dacă sunt  propuneri de 

modificare sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.  

Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri. 

Nu sunt  propuneri de modificare  a proiectului de hotarare. 

Doamna director , Borhidan Maria spune:  în luna decembrie 2020  prin H.G. nr.1064 din 

04.12.2020  s-s  stsbilit  cuantumul minim al burselor , de performanță,de merit, de studiu și de 

ajutor social, de care pot beneficia elevi  din învățământul preuniversitar de stat,  la 100 lei. 

Bursele se asigură din bugetele  locale  ale comunelor de unde aparțin  unitățiloe de 

învățământ și din sumele defalcate  din tax ape valoarea adăugată, aprobate anual  prin legea 

bugetului de stat cu această destinație.  

Dl.cons. Strați Vasile  spune. Cine stabilește   elevi care merită să primească bură ? 

D-na director ,răspunde: prin  Odinului Ministerului Educației ,Cercetării și Tineretului  

nr.5576/2001 , înscris și în proiectul de hotărâre, sunt stabilite criteriile  generale de acordare a 

burselor.Stbilirea  dreptului la bursă cade în sarcina Unităților de învățământ, respectiv situația 

școlară și  social a fiecărui elev este analizată și se întocmește pentru fiecare elev  un dosar cu 

actele care dovedesc dreptul acestuia la una din categoriile de burse enunțate mai sus.  

Dl. preş.de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 

           În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, proiectul de hotărâre  este 

aprobat cu 11  voturi “pentru”  nici  un vot” împotrivă” și nici o abținere, fiind astfel adoptată 

HCL. Nr.23 din 21 aprilie 2021. 

           Au votat „pentru” următorii consilieri locali:  Alt Antal, Babtan Dorel,Budai Csaba, 

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

Vinkler Valter  și  Zöld Alexandru. 

           Voturi împotrivă : nu sunt.  Abţineri: -  nu sunt . 

            Pct.15. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 

Dl. președinte de ședință, ZÖLD ALEXANDRU , 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. 

Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 

alin. (1) din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă definită la art. 5, lit. ee), cu conditia îndeplinirii  

cvorumului;  

  Dl. preşedinte de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, solicit propuneri pentru președintele de 

ședință pentru următoarele 3 luni , respectiv : mai 2021 – iulie 2021. 

Dl președinte de ședință,  propune președinte de ședință pentru următoarele 3 luni,   mai 

2021  – iulie 2021 , pe dl. cons. ALT ANTAL. 

Nu sunt alte propuneri. 

 



 
 

          Dl. preş.de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, supun la vot propunerea făcută de domnia sa. 

         În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, domnul consilier ALT ANTAL, 

este ales președinte de ședință pentru o durată de 3 luni , cu 10 voturi  “pentru”  nici un vot 

împotrivă și o abținere, fiind astfel adoptată HCL. Nr.24 din 21 aprilie  2021.                   

             Au votat „pentru” următorii consilieri locali:  Babtan Dorel, Budai Csaba, Kaposi Istávan 

-  József, Man Niculae,  Osotzki  Loránt, Straţi  Vasile, Suciu  Irina , Vinkler Valter  și  Zöld 

Alexandru. 

           Voturi împotrivă: nu sunt.  

           Abţineri:  dl.cons. Alt Antal. 

          Pct. 16. Proiect de hotărűre privind transformarea unor funcții  publice  de execuáie 

vacante  din Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream; 

Dl. președinte de ședință, ZÖLD ALEXANDRU , 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. 

              Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 

alin. (1) din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă definită la art. 5, lit. ee), cu conditia îndeplinirii  

cvorumului; 

Dl. preşedinte de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, întreabă dacă sunt  propuneri de 

modificare sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.  

Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri. 

Nu sunt  propuneri de modificare  a proiectului de hotarare. 

Dl. preş.de şedinţă, ZÖLD ALEXANDRU, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 

           În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, proiectul de hotărâre  este 

aprobat cu 9  voturi “pentru”  nici  un vot” împotrivă” și 2 abțineri, fiind astfel adoptată HCL. 

Nr. 25 din 21 aprilie 2021. 

           Au votat „pentru” următorii consilieri locali:  Alt Antal, Budai Csaba, Kaposi Istávan -  

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

Alexandru. 

           Voturi împotrivă : nu sunt.  

           Abţineri: , Babtan Dorel  și  Man Niculae . 

         17) Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali. 

         Dl primar  informează consilieri locali .   

 1.În legătură cu Campania de vaccenare împotriva Sars-Cov-2,  s-au pus afișe în toată comuna 

Tiream , inclusive  pe   social media  , respective am rugămintea ca și dumneavoastră în calitate 

de consilieri locali să vă implicați în Campania de vaccinare. 

2. În legătură  cu amenajamentul pastoral  al Composesoratului din Portița, am purtat discuții cu 

Președintele Composesoratului  dl.Chiorean Dorel  .referitoare la cheltuielile privind întocmirea  

documentației necesare  pentru amenajamentul pastoral al Composesoratului Portița, cheltuieli 

care  cad în sarcina composesoratului  și nu în sarcina bugetului local al comunei Tiream.  

3. Am  solicitat Companiei Națională de Investiții (C.N.I.)   includerea în Programul   Național de 

Construcții de Interes Public  sau Social, Subprogramul “Drumuri de interes  local  și drumuri de 

interes județean” a  comuna Tiream pentru obiectivul de investiții “ Modernizare străzi de interes 

local  în comuna Tiream, județul Satu Mare”.  

 4. Dl.cons. Babtan Dorel ,spune : domnule primar cred că băncile exestente în parcurcul din 

central localității Tiream , ar trebui revopsite. 

   Dl.primar, răspunde : vom verifica starea acestora și dacă este cazul  le vom revopsi. 

 



 

5. Dl.cons. Babtan Dorel : domnule primar  ar trebui  construită o tualetă publică  undeva în 

centru  localității Tiream. 

Dl. primar, răspunde : pentru construirea unei tualete publice trebuie  o  grămadă de aprobării și 

de bani. Eu nu  știu   nici o comună din județul Satu Mare , care să dețină tualetă publică. 

6. Dl.primar : domnilor consilieri, mai mulți proprietari de teren  din localitatea Vezendiu,se 

plâng că  unii proprietari de teren au deteriorate  drumurile agricole din extravilanul  localității 

Vezendiu. 

7.Dl. Tegzeș Gheorghe – Călin – delegatul satului Vezendiu spune :   sunt porțiuni  de drumuri în 

extravilanul satului Vezendiu  pe care nu se poate circula , motiv pentru care mulții proprietarii de 

terenuri nu au posibilitatea de a ajunge  la parcelele pe care le dețin. 

Dl. primar spune :   eu cred că fiecare  proprietar de teren ar trebui să  aibă grijă când și cum 

circulă pe aceste drumuri și mai ales după  ploaie să nu se circule mijloace de transport   grele 

care distrug drumurile agricole  din pământ.  

8. D-na director, Borhidan Maria ,spune : domnule primar, având în vedere faptul că tot mai mulți 

cetățeni ai comunei Tiream detin caduri bancare, nu s-ar putea instala un bancomat în localitatea 

Tiream? 

Dl.primar; eu am vorbit cu reprezentanții mai multor bănci din județul Satu Mare, însă au spus că  

este o operaține dificilă și riscantă,  având în veder faptul că tot mai multe bancomate sunt  sparte 

de  hoți . 

9. Dl cons. Man Niculae  spune : domule priamr, cetățeanul  Precup Gheorghe din  Portița , nu are 

podeț de acces din drumul județean ,la parcela pe care o deține  în vecinătatea fântânii arteziene  

din Portița , între vecini Ghiarfaș Vasile și Borota Sabin, când s-a reparat drumul judetean ,de ce 

consiliul judetean nu a construit podeț de acces și la parcela d-lui Precup Gheorghe?. 

Dl.primar, spune:în anul 2017 - 2018 când Consiliul judetean Satu Mare a reabilitat drumul 

judetean care trece prin comuna Tiream, eu am anunțat proiectantul și consiliul județean , însă mi 

s-a spus că acolo trebuie un pod nu un podeț. 

Dl.cons. Man Niculae , eu cred că s-ar putea face un podeț  cu intrere din drumul comunal spre 

Sudurău. 

Dl.cons. Babtan Dorel, întrebă: domnule primar ce mai știți despre canalizare? 

Dl.primar ,răspunde: am vorbit cu domnul director  de la Apaserv Satu Mare S.A. , dl.ing. Leitner 

, mi-a spus că dacă totul merge bine și nu vor fi contestații atunci  ,la jumătatea lunii mai vor 

semna contractual de execuție a lucrării de canalizare care a fost pusă la licitație pe SEAP și în 

care este inclusă și comuna Tiream. 

        Dl.preşedinte de şedinţă , consilier local ZÖLD ALEXANDRU, mulţumeşte primarului,  

consilierilor  și invitaților pentru participarea la şedinţa şi declară încheiate lucrările şedinţei 

consiliului local, convocat în şedinţă ordinară, prin Dispoziţia nr.85/2021 emisă de primarul 

comunei Tiream la data de 9 aprilie  2021. 
 

                                             Tiream, la  21 aprilie  2021 

 

        Preşedinte  de  şedinţă,                                 Secretar general UAT Tiream 

Consilier local: Zöld Alexandru                                        jr. Maria Grigoraş  
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