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                           Proces – verbal  
încheiat azi data de  26 ianuarie 2021 cu ocazia desfăşurării lucrărilor şedinţei  

Consiliului local al comun al Tiream, întrunit în şedinţă ordinară 
  
 

         Consiliul local al comunei Tiream, a fost convocat în şedinţă ordinară pentru data de  
26 ianuarie 2021, orele 17,00 în baza  Dispoziţiei nr.4/2021, emisă de primarul comunei Tiream 
la data de 15.01.2021.  

Publicitate şedinţei s-a realizat prin  publicarea Anunţului de şedinţă  şi a Odinii de zi în 
data de 15.01.2021 pe site-ul comunei Tiream, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată și a art.135,alin.,(4) 
din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, iar procesul – verbal de afișaj a proiectelor 
de hotarare  la avizierul primăriei , conform procesului – verbal de fişaj nr. 149/15.01.2021. 
 Invitaţia consilierilor locali  la şedinţă  s-a făcut în scris prin convocatorul înregistrat sub 
nr.155 din 15.01.2021.  
           În urma convocării  făcute  în scris,  la şedinţă sunt prezenţi un număr de 10 consilieri  
locali  din totalul de 11  în funcţie, după cum urmează : Alt  Antal, Babtan Dorel ,Budai Csaba, 
Kaposi Istávan -  József, Man Niculae,  Osotzki  Loránt, Straţi  Vasile, Suciu  Irina , Vinkler 
Valter  și  Zöld Alexandru. 
           Având în vedere faptul că domnul cons.local INDRE NICOLAE a demisionat din funcție 
la data de 12.01.2021,dată la care devin incidente prederile art. 204 , alin.(20), lit.a) – c), 
acesta nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului, nu mai poate participa la 
vot în cadrul ședințelor consiliului local și nu mai are dreptul la indemnizația  lunară.   

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 şi          
d-na  secretar  general Grigoraş Maria. 

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 Ordonanţa de urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 În urma  votului deschis, exprimat prin ridicare de mâini , ordinea de zi a şedinţei,este 
aprobată cu  votul unanimității consilierilor locali  în funcție , respective 10 voturi“pentru”  . 
          Au votat “pentru” următorii consilieri locali  : Alt Antal, 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:  nu sunt. 
 În urma supuneri la vot , Ordinea de zi aprobată conţine  8 puncte, care  sunt  
dezbătute în următoarea ordine: 

        1). Aprobarea procesului -.verbal al şedinţei  extraordinare a Consiliului local  al 
comunei Tiream  din data de 23 decembrie 2020; 

2)Proiect de hotărâre privind   aprobarea contului de execuţie al bugetului local de 
venituri  şi cheltuieli al Comunei Tiream pe trimestrul IV, anul 2020;  

 



 
3)Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului anual de acţiuni şi de lucrări de interes    

local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele 
majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social ; 

          4) Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor  în              
comuna Tiream  pentru anul 2021 ;  
         5) Proiect de hotărâre privind  încetarea contractului de închiriere  nr. 1035 din 22.05. 
2015  încheiat între Comuna Tiream  şi Freund Tiberiu  pentru închirierea  unei suprafeţei de 
pajişti permanente (păşuni) , din  păşunea aflată în proprietatea privată a  comunei Tiream  

               6) Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului 
    domnului  consilier local INDRE NICOLAE ; 
               7) Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință  
               Iniţiator proiecte : Primarul comunei Tiream, dl.Nicolae TAR. 

8) Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali. 
           Dl.preşedinte de şedinţă, consilier local VINKLER VALTER,   preia lucrările şedinţei  
consiliului local şi dă cuvântul d/nei secretar general pentru a supune  spre aprobare ,prin vot,  
pricesul– verbal al ședinței anterioare. 

         Pct.1. Aprobarea procesului - verbal al şedinţei extrardinare  a Consiliului local  al 
comunei Tiream din data de 23 decembrie 2020; 

D-na secretar general Grigoraş Maria,supune aprobării consiliului local procesul verbal 
al şedinţei extraordinare din data de 23 decembrie 2020, conform art.138 ,alin.(15) din O.U.G. 
57/ 2019 privind Codul administrativ, modificată; . 

 În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii,  procesul –verbal  este aprobat 
cu  8 voturi “pentru “ și  două abțineri . 
           Au votat “pentru” următori consilieri locali : Alt Antal, Babtan Dorel, Budai Csaba,  Man 
Niculae,  Straţi  Vasile, Suciu  Irina , Vinkler  Valter  și  Zöld Alexandru. 
           Voturi împotrivă: nu sunt.  
           Abţineri:  2. Dl.cons. Kaposi Istávan -  József,â și dl.cons.Osotzki  Loránt. 

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.  -  (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 înscrise pe ordinea de zi .  

D-na secretar general : Constat că nu avem cazuri de incompatibilitate.  
Dl.  preşedinte de şedinţă, consilier local VINKLER VALTER supune dezbaterii   și 

aprobării proiectele de hotărâre aprobat la ordinea de zii,respectiv: 
 



 
 Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

local de venituri  şi cheltuieli al Comunei Tiream pe trimestrul IV, anul 2020;  
Dl. președinte de ședință, VINKLER VALTER, 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. prevazuta la art. 5, lit.cc), 
respectiv  6 voturi „pentru”. 
  Dl. preşedinte de şedinţă, , VINKLER VALTER , întreabă dacă sunt  propuneri de 
modificare sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.  

Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri. 
Dacă nu sunt, propuneri de modificare  a proiectului de hotarare. 
Dl. preş.de şedinţă, VINKLER VALTER, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 

           În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, proiectul de hotărâre  este 
aprobat cu 10  voturi “pentru”  nici  un vot „împotrivă” și nici o abținere, fiind astfel adoptată 
HCL. Nr.1 din 26 ianuarie 2021.   
           Au votat „pentru” următorii consilieri locali: Alt Antal, 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:  nu sunt. 

Pct. 3)Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi de lucrări 
de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de 
către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social ; 

Dl. președinte de ședință, VINKLER VALTER, 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 prevazută la art. 5, lit. ee), cu condiția 
îndeplinirii cvorumului;  
 Dl. preşedinte de şedinţă, , VINKLER VALTER , 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, VINKLER VALTER, 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 o abținere, fiind astfel adoptată HCL. 
Nr.2 din 26 ianuarie 2021. 
           Au votat „pentru” următorii consilieri locali:  Alt Antal, Babtan Dorel,Budai Csaba, Kaposi 
Istávan -  József, Osotzki  Loránt, Straţi  Vasile, Suciu  Irina , Vinkler Valter  și  Zöld Alexandru. 
           Voturi împotrivă : nu sunt.  
           Abţineri: - 1, Dl.cons. Man Niculae.. 
         Pct.4) Proiect de hotarare privind aprobarea  Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor  în comuna Tiream  pentru anul 2021 ;  

Dl. președinte de ședință, VINKLER VALTER, 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 prevazută la art. 5, lit. ee), cu conditia 
îndeplinirii cvorumului;  
  Dl. preşedinte de şedinţă, , VINKLER VALTER , 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 sau  completare a proiectului de hotarare. 

Dl. preş.de şedinţă, VINKLER VALTER, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
           În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, proiectul de hotărâre  este 
aprobat cu 10 voturi “pentru”  nici un vot împotrivă și nici o abținere, fiind astfel adoptată 
HCL. Nr.3 din 26 ianuarie 2021.   
           Au votat „pentru” următorii consilieri locali : Alt Antal, 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:  nu sunt. 
        Pct.5) Proiect de hotărâre privind privind  încetarea contractului de închiriere  nr. 
1035 din 22.05.2015 încheiat între Comuna Tiream  şi Freund Tiberiu  pentru închirierea  
unei suprafeţei de pajişti permanente (păşuni) , din  păşunea aflată în proprietatea 
privată a  comunei Tiream ; 

Dl. președinte de ședință, VINKLER VALTER, 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. prevazuta la art. 5, lit.cc), 
respectiv  6 voturi „pentru”. 
 Dl. preşedinte de şedinţă, , VINKLER VALTER , 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 sau  completare a proiectului de hotarare. 

 Dl. preş.de şedinţă, VINKLER VALTER, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
          În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, proiectul de hotărâre  este 
aprobat cu 10  voturi “pentru”  nici un vot împotrivă și  nici o  abținere, fiind astfel adoptată 
HCL. Nr.4 din 26 ianuarie 2021.   
           Au votat „pentru” următorii consilieri locali: Alt Antal, 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:  nu sunt. 

          Pct. 6) Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a 
mandatului domnului  consilier local INDRE NICOLAE ; 

Dl. președinte de ședință, VINKLER VALTER, 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, , VINKLER VALTER , 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 sau  completare a proiectului de hotarare. 

Dl. preş.de şedinţă, VINKLER VALTER, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
          În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, proiectul de hotărâre  este 
aprobat cu 10  voturi “pentru”  nici un vot împotrivă și  nici o  abținere, fiind astfel adoptată 
HCL. Nr.5 din 26 ianuarie 2021.   
           Au votat „pentru” următorii consilieri locali: Alt Antal, 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:  nu sunt. 
          Pct. 7) Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință. 
          Dl. președinte de ședință, VINKLER VALTER, 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, , VINKLER VALTER , solicit propuneri pentru președintele de 
ședință pentru următoarele 3 luni , respective : februarie2021 – aprilie2021. 

Dl cons.  Strați Vasile, propune președinte de ședință pentru următoarele 3 luni,   
februarie 2021  – aprilie 2021 , pe dl. cons. ZÖLD ALEXANDRU. 

Nu sunt alte propuneri. 
          Dl. preş.de şedinţă, VINKLER VALTER, supun la vot propunerea făcută  de dl.cons. 
Strați Vasile . . 
          În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, domnul consilier ZOLD 
ALEXANDRU , este ales președinte de ședință pentru o durată de 3 luni , cu 10 voturi  “pentru”  
nici un vot împotrivă și  nici o  abținere, fiind astfel adoptată HCL. Nr.6 din 26 ianuarie 2021.                   
             Au votat „pentru” următorii consilieri locali: Alt Antal, 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:  nu sunt. 
          Pct. 8) Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali. 
          Dl primar  informează consilieri locali.   

1.Am făcut primul pas  în demersul necesar pentru introducerea gazului natural în  
comuna Tiream.  
         Prin adresa nr. 147/15.01.2021 ,am solicitat Societății Naționale de Transport  Gaze 
Naturale “Transgaz SA” Mediaș  emiterea unui  Aviz de principiu privind  racordarea rețelei de 
gaze naturale pentru comuna Tiream, județul Satu Mare. 
          Societății Națională de Transport  Gaze Naturale “Transgaz SA” Mediaș , prin adresa nr. 
2990 din 18.01.2021 ne-a comunicat  primirea solicitării noastre, urmând să primim răspunsul 
în termenul legal. 
         Sper să depunem proiectul pentru introducerea gazelor anturale împreună cu, comuna 
Căuaș și comuna  Santău, pentru că avem mai multe șanse. 
          2).  Va fi o nouă sesiune de accesare a fondurilor prin PNDL, pentru asfaltarea  și 
reabilitarea drumurilor comunale. Vom începe demersurile necesare pentru accesarea de 
fonduri, în acet sens. 
         Dl cons. Babtan Dorel. Domnule primar, ce se știe de canalizare ?. 
         Dl primar: știu că Apaservul a  pus pe SEAP licitația pentru  introducerea canalizării în 
localitatea Tiream, dar încă  nu s-a terminat licitatia . 
           
 



Dl cons. Man Niculae: 
          1.Dl primar vă rog să inițiați un proiect de hotărâre prin care să se reglementeze 
indemnizația de ședință a consilierilor locali ,în conformitate cu prevederile  Codului 
administrativ . 
  2. Dl.primar cum stăm cu  procesele cu terenul din ferma. 
           Dl.primar: am câștigat procesele dar nu avem pe cine executa silit pentru că firmele 
care au concesionat terenul  sunt în insolvență. 

Deocamdată  am radiat sarcina din Carțile funciare. 
          Dl.preşedinte de şedinţă , consilier local VINKLER VALTER  ,mulţumeşte primarului,  
consilierilor pentru participarea la şedinţa şi declară încheiate lucrările şedinţei consiliului local, 
convocat în şedinţă ordinară, prin Dispoziţia nr.4/2021 emisă de primarul comunei Tiream la 
data de 15 ianuarie 2021. 
 

                                   Tiream, la  26 ianuarie 2021 
 

 

        Preşedinte  de  şedinţă,                                 Secretar general UAT Tiream 
Consilier local: Vinkler  VALTER                                    jr. Maria Grigoraş  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red./The. G.M. 
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