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                           Proces – verbal  

încheiat azi data de  23 iunie 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  

23 iunie 2021, orele 17,00 în baza  Dispoziţiei nr.125/2021 emisă de primarul comunei Tiream la 

data de 10 iunie 2021.  

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin  publicarea Anunţului de şedinţă cuprinzând ordinea 

de zi  nr.1714 /11.06.2021 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. 1750/14.06.2021, la avizierul primăriei . 

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

nr.1753/14.06.2021. În urma convocării  făcute  în scris,  la şedinţă sunt prezenţi un număr de 9 

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

Dorel, Budai Csaba, Man Niculae, Mellau Zsolt,  Straţi  Vasile, Suciu  Irina , Vinkler Valter și 

dl.cons. Zöld Alexandru. 

 Au absentat  următori  consilieri locali: 

-  dl Osotzki  Loránt – absent motivat, conf. art.137 , alin.(2) ,lit.b)din O.U.G. nr.57/2019; 

- dl. Kaposi István -  József – absent nemotivat. 

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

d-na Gyalai Elena Ioana , administratorul firmei ISCOOT TECHNOLOGY SRL  Carei. 

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, domnul consilier juridic Humă Candid Irinel George și dl. Indre 

Nicolae, consilierul  personal 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,Babtan 

Dorel, Budai Csaba, Man Niculae, Mellau Zsolt, Straţi  Vasile, Suciu  Irina , Vinkler Valter și 

dl.cons. Zöld Alexandru.    

         În urma supuneri la vot , Ordinea de zi aprobată conţine  6 puncte, care  sunt  dezbătute în 

următoarea ordine: 

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

Tiream  din data de 21 aprilie 2021; 

 2). Proiect de hotărâre privind  rectificarea  Bugetului  local de venituri și cheltuieli al  

Comunei Tiream, pe anul 2021; 

 



 

 

          3).Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului 

financiar de la bugetul local  pentru unitățile de cult  aparţinând cultelor religioase recunoscute 

din România, situate în raza  comunei Tiream; 

          4).Proiect de hotărare privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al Aparatului 

de specialitate al primarului comunei Tiream;   

           5).Proiect de hotârâre cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate și concesionarea 

prin licitaţie publică deschisă a unei parcele de teren în suprafaţă de 3.000 mp ce aparţine 

domeniului privat al Comunei Tiream. 

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

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

Dl. preşedinte de şedinţă, consilier local ALT ANTAL,  preia lucrările şedinţei  

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

verbal al ședinței  anterioare  din data de 21.04.2021 , respectiv: 

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

comunei Tiream din data de 21 aprilie 2021; 

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

şedinţei din data de  21 aprilie 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 21 

aprilie  2021,este aprobat cu 7 voturi “pentru “ 1 vot “ împotrivă” și o abținere . 

            Voturi  „pentru” : Alt Antal,, Budai Csaba, Mellau Zsolt, Straţi  Vasile, Suciu  Irina , 

Vinkler Valter și dl.cons. Zöld Alexandru. 

             Voturi “împotrivă”:  dl.cons.Man Niculae, am votat   împotrivă  pentru că în procesul – 

verbal  ,nu s-a consemnat  ceea ce am specificat eu în ședința din data de 21.04.2021, respectiv:  

    - la aprobarea proiectului  de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  

obiectivul de investiții: Reparații capitale la clădirea consiliului local Tiream, am votat 

“împotrivă”  și am spus: votez „împotrivă” deoarece nu mi s-a prezentat devizul de lucrări, 

    - la aprobarea proiectului  de hotărâre 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 , am votat “împotrivă”  și am spus: votez 

„împotrivă” deoarece nu mi s-a prezentat devizul de lucrări. 

      D-na secretar general spune : domnule consilier , vă rog să citiți cu atenție  procesul – verbal 

al ședintei anterioare  și veți observa  că ceea ce a-ți spus dumneavoastră s-a consemnat, însă dacă  

doriți eu consemnez  încă odată, în prezentul proces-verbal. 

       Abţineri:  dl.cons. Babtan Dorel. 

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 ALT ANTAL,   preia lucrările şedinţei  

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

zii, respectiv: 

   Pct.2. Proiect de hotărâre privind  rectificareaa Bugetului  local de venituri și 

cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2021; 

 Dl. președinte de ședință, Alt Antal , 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, ALT ANTAL, 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, ALT ANTAL, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat, 

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

cu 7 voturi „pentru” , nici un vot “împotrivă“ şi  2 abținer  din totalul de  9 consilieri prezenți,  

 fiind astfel adoptată HCL. Nr. 26 din 23 iunie 2021.   

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

Strați Vasile,Suciu  Irina , Vinkler Valter  și  Zöld Alexandru. 

           Voturi împotrivă:  nu sunt. 

           Abțineri :  dl.cons. Babtan Dorel și dl.cons.  Man Niculae, care spune m-am abținut de la 

vot deoarece nu mi s-a prezentat devizul de lucrări. 

           Dl.primar , spune : domnule consilier, la rectificarea bugetului nu pot să vă prezint deviz 

de lucrări,  prin prezentul proiect de hotărâre  am propus doar alocarea sumei de 52.000 lei  pentru 

întocmirea Studiului de fezabilitate pentru  investiția de Modernizare străzii.  

           Dl Man Niculae pune : domnule primar , a-ți făcut  proiectul de hotarare privind aprobarea 

bugetului local pe anul 2021 cum a-ți crezut de cuviință. Proiectul bugetului a fost prezentat de 

președintele de ședință ,în sedința anterioară,  și s-a aprobat  de consiliul local ,fără să vi se  pună 

nici o întrebare de către consilieri locali. 

          3).Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea 

sprijinului financiar de la bugetul local  pentru unitățile de cult  aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România, situate în raza  comunei Tiream;  

Dl. președinte de ședință, ALT ANTAL, 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), respective 6 

voturi “ pentru “ . 

Dl. preşedinte de şedinţă, ALT ANTAL, 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, ALT ANTAL, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 

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

cu votul unanimității consilierilor locali prezenți : 9 voturi “pentru”  nici  un vot” împotrivă” și 

nici o abținere, fiind astfel adoptată HCL. Nr.27  din 23 iunie 2021. 

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

Niculae, Mellau Zsolt, Straţi  Vasile, Suciu  Irina , Vinkler Valter  și  Zöld Alexandru. 

           Voturi împotrivă : nu sunt.  

           Abţineri: -  nu sunt . 

         Pct.4.Proiect de hotărare privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al 

Aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream;   

Dl. președinte de ședință, ALT ANTAL, 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 , respective  6 voturi “ pentru “ .  

 Dl. preşedinte de şedinţă, ALT ANTAL, 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, ALT ANTAL, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 

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

cu 8 voturi  “pentru”  nici  un vot” împotrivă” și o abținere, fiind astfel  adoptată HCL.  Nr.28  

din 23 iunie 2021. 

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

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

           Voturi împotrivă : nu sunt.  

           Abţineri: - Man Niculae . 

           Pct.5.Proiect de hotârâre cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate și 

concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unei parcele de teren în suprafaţă de 3.000 

mp ce aparţine domeniului privat al Comunei Tiream. 

Dl. președinte de ședință, ALT ANTAL, 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. 

Dl.primar, spune:doamna Gyalai,v-am invitat la ședința consiliului local  al comunei 

Tiream având în vedere faptul că dumneavoastră în calitate de administrator al firmei ISCOOT 

TECHNOLOGY SRL Carei  a-ți depus  o cerere prin care solicitați o suprafață de aproximativ 50 

ari pentru concesionare în vederea  construirii unui deposit marfă, vă rog să ne dați câteva detail 

referitoare la investiția pe care doriți să o realizați , în situația în care ve-ți câțtiga licitația. 



 

 

D-na Gyalai Elena Ioana spune : firam ISCOOT TECHNOLOGY SRL Carei , se ocupă cu 

vânzări onlain..   de produse nealimentare de la scule și unelte  pană la prosoape , fără   material 

toxixe sau periculoase. Investiția pe care dorim să o realizăm în localitatea Tiream constă într-un 

deposit metallic și o clădire de birouri. În present firma noastră are un număr de 8 angajați. 

Domnul primar mulțumește doamnei Gyalai pentru  informațiile prezentate consiliului 

local,  dupoă care ședința Consiliului local continuă . 

Dl. preşedinte de şedinţă, ALT ANTAL, întreabă dacă sunt  propuneri de modificare sau 

completare a proiectului de hotărâre prezentat.  

Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri.. 

Dl președinte de ședință, Alt Antal, propune   următoarele  modificării a proiectului de 

hotărâre: 

           1Propun majorarea duratei  concesionării de la 10 ani  la 20 de ani, cu posibilitatea 

prelungirii ; 

          2.Propun majorarea redeventei anuale de la care să pornească licitația de la 936 lei / an la 

1200 lei/an. 

         Dacă nu sunt alte propuneri supun la vot modificările propuse :   

         În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, propunerile de modificare a 

proiectului de hotărâre se aprobă cu votul unanimității consilierilor locali prezenți :9 voturi 

“pentru”  nici  un vot” împotrivă” și nici o abținere. 

         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.președinte de ședință, ALT ANTAL supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

modificările aprobate anterior. 

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

modificările aprobate anterior, se aprobă cu 8 voturi “pentru”  nici  un vot” împotrivă” și o 

abținere. 

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

Niculae, Mellau Zsolt, Straţi  Vasile, Suciu  Irina  și  Vinkler Valter. 

           Voturi împotrivă : nu sunt.  

           Abţineri: - Zöld Alexandru . 

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

Dl.primar, domnilor consilieri  vă informez că în săptămâna următoare   sunt invitat  să 

particip la semnarea contractului  pentru realizarea rețelei de canalizare în comuna Tiream, 

investiție  care se realizează de către operatorul regional   Apaserv Satu Mare S.A  

        Dl.preşedinte de şedinţă , consilier local ALT ANTAL, mulţumeşte primarului,  consilierilor  

și invitaților pentru participarea la şedinţa şi declară încheiate lucrările şedinţei consiliului local, 

convocat în şedinţă ordinară, prin Dispoziţia nr.125/2021 emisă de primarul comunei Tiream la 

data de 10 iunie  2021. 

                                             Tiream, la  23 iunie 2021 
 

    Preşedinte  de  şedinţă,                                       Secretar general UAT Tiream 

  Consilier local: Alt Antal                                                 jr. Maria Grigoraş  
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