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Proces – verbal 

încheiat azi data de 24.08.2021 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 24.08.2021, orele 17,00 în baza  Dispoziţiei nr. 155/2021 emisă de primarul 

comunei Tiream la data de 13.08.2021.  

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea Anunţului de şedinţă 

cuprinzând ordinea de zi nr. 2318/13.08.2021 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. 2319/13.08.2021, la avizierul primăriei . 

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

înregistrat sub nr. 2323/13.08.2021.  

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, 

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 ordinare anterioare din data de 23.06.2021. 

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

Vezendiu. 

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

Nicolae, d-l cj. Candid Humă secretar general delegat și dl. Indre Nicolae, consilierul 

personal al primarului comunei Tiream.  

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

propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 puncte și anume: 

 Proiect de hotărare 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; 
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 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, 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 supuneri la vot, Ordinea de zi aprobată conţine 7 puncte, care sunt  

dezbătute în următoarea ordine: 

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

comunei Tiream din data de 23.06.2021; 

2) Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al 

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

anul 2021; 

4) Proiect de hotărare privind însușirea Rapoartelor de evaluare a 

bunurilor aparținând patrimoniului public și privat al comunei Tiream; 

5) Proiect de hotărare 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 privind aprobarea preţului minim de pornire la 

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

proprietatea  publică a  comunei Tiream. 

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

 

D-l. secretar general delegat supune spre aprobare procesul - verbal al ședinței 

anterioare din data de 23.06.2021, respectiv: 

         Punctul 1 - Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului local al comunei Tiream din data de 23.06.2021; 
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D-l secretar general delegat cj. Candid Humă, supune aprobării consiliului 

local procesul verbal al şedinţei din data de 23.06.2021, 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 23.06. 2021, este aprobat cu 8 voturi “pentru “ 1 vot “ împotrivă” și 2 abțineri. 

Voturi  „pentru” : Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Mellau Zsolt, Straţi  

Vasile, Suciu  Irina, Vinkler Valter și  Zöld Alexandru; 

Voturi “împotrivă”:  Man Niculae; 

        Abţineri:  Osotzki  Loránt și Kaposi István-József. 

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

Humă - secretar general delegat, 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 întrun conflict de interese 

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

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

          Dl. preşedinte de şedinţă, consilier local BĂBȚAN DOREL, preia lucrările 

şedinţei consiliului local şi supune dezbaterii și aprobării proiectele de hotărâre 

aprobate la ordinea de zi, respectiv: 

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

 Dl. președinte de ședință, Băbțan Dorel, prezintă proiectul de hotărâre inițiat 

de dl. primar Tar Nicolae.  

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

proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general delegat: 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. 30/2021. 
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          Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al 

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

anul;  

Dl. președinte de ședință, Băbțan Dorel, 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 delegat: 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. 31/2021. 

         Punctul 4 - Proiect de hotărare privind însușirea Rapoartelor de evaluare 

a bunurilor aparținând patrimoniului public și privat al comunei Tiream;   

Dl. președinte de ședință, Băbțan Dorel, 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 delegat: 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. 32/2021. 

Punctul 5 - Proiect de hotărare 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; 
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Dl. președinte de ședință, Băbțan Dorel, 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 delegat: 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. 33/2021. 

Punctul 6 - 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. președinte de ședință, Băbțan Dorel, 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 delegat: 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. 33/2021. 

Punctul 7 -  Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali. 

  Dl. Tier Gheorghe, proprietar al imobilului situat în com. Tiream, str. 

Hostancz, nr 14/464, jud. Satu Mare, solicită aprobarea instalării pe domeniul public 

al comunei Tiream a unei răstigniri (cruce), în capătul străzii Hostancz cu strada 

Florilor  – cu 11 voturi pentru se aprobă cererea; 
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  Filialele din județul Satu Mare ale asociațiilor de rezerviști militari 

(A.N.C.M.R.R. ’’Alexandru Ioan Cuza’’, A.N.C.M.R.R. din MAI si A.N.C.M.R.R. 

din SRI), solicită inițierea și aprobarea unui ’’Proiect de hotărâre privind 

organizarea festivităților de comemorare a eroilor neamului căzuți în perioada 

celor Două Războaie Mondiale pe teritoriul comunei Tiream’’, la o dată relevantă, 

altele decât Ziua Eroilor, Ziua Forțelor Armate Române sau Ziua Națională a 

României - cu 11 voturi împotrivă nu se aprobă cererea. 

        Dl. preşedinte de şedinţă, consilier local BĂBȚAN DOREL, mulţumeşte 

primarului, consilierilor și invitaților pentru participarea la şedinţa şi declară 

încheiate lucrările şedinţei consiliului local, convocat în şedinţă ordinară prin 

Dispoziţia nr. 155/2021 emisă de primarul comunei Tiream la data de 13.08.2021. 

 

                                             Tiream, la  24.08.2021 

 

    Preşedinte  de  şedinţă,                                  Secretar general - delegat 

  Consilier local: Băbțan Dorel                                   cj. Candid Humă  
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