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CAPITOLUL I 

Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale 

Art. 1.  

(1) Comuna Tiream este: 

a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu; 

b) subiect juridic de drept fiscal; 

c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor 

care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile cu alte persoane 

fizice sau juridice, în condițiile legii. 

(2) Comuna Tiream are sediul social în localitatea Tiream, la adresa: str. Principală nr. 25, județul Satu 

Mare,  precum și codul de înregistrare fiscală 3963641 . 

(3) Însemnele specifice ale comunei Tiream, la momentul aprobării lor, vor fi:: 

a) stema, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.a la prezentul statut; 

b) steagul, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.b prezentul statut; 

c) imnul, al cărui text și muzică sunt prevăzute în anexa nr. 1.c la prezentul statut. 

Art. 2.  

(1) Comuna Tiream are reședința în localitatea Tiream. 

(2) Comuna Tiream se delimitează din punct de vedere teritorial la nord-vest cu municipiul Carei, la 

est cu comuna Căuaș, la sud cu comuna Andrid și cu comuna Santău, iar la vest cu comuna Petrești. 

(3) Comuna Tiream are în componență un număr de 3 localități, dintre care zero localități urbane și 3 

localități rurale, după caz, care sunt amplasate după cum urmează:   

- Portița, 

- Tiream,  

- Vezendiu.  

(4) Comuna Tiream potrivit legislației privind amenajarea teritoriului național, are rangul de comuna 

de rangul al IV-lea. 

(5) Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și extravilanului pe fiecare 

dintre localitățile menționate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut. 

Art. 3.  

(1) Comuna Tiream este amplasată în nord –vestul României, în partea de vest a județului Satu Mare 

în câmpia Ierului, pe valea râului Eriu. 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsnzwgq4a/ordinul-nr-25-2021-pentru-aprobarea-modelului-orientativ-al-statutului-unitatii-administrativ-teritoriale-precum-si-a-modelului-orientativ-al-regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-consiliului-?pid=331393557&d=2021-07-23#p-331393557
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsnzwgq4a/art-3-prezentarea-generala-a-unitatii-administrativ-teritoriale-ordin-25-2021?dp=gmztcmzzgmztomq
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(2) Pe teritoriul comunei Tiream, după caz, se regăsesc o floră și faună diverse. 

(3) Comuna Tiream dispune de o diferențiere de potențial agricol concretizate în areale:  

- arealul luncilor și câmpiilor joase; 

- arealul câmpiilor înalte dunificate; 

-arealele glaciare, de versanți și interfluvii deluroase joase; 

- arealele deluroase interfluviale cu altitudini medii și versanți asociați acestora. 

(4) Resursele pe care se bazează potențialul economic al comunei sunt resurse proprii(terenuri arabile, 

pășuni, fânețe, produse animaliere și vegetale). 

(5) Denumirea și lungimea râurilor, denumirea faunei și florei de pe raza teritorială comunei Tiream se 

regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut. 

Art. 4.  

(1) Comuna Tiream s-a înființat în anul 1357. 

(2) Prima atestare documentară a comunei Tiream a fost în anul 1215 sub numele de Guiernest. . 

(3) Evoluția istorică a comunei Tiream se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul statut. 

Art. 5.  

(1) Populația comunei Tiream numără 2377 de  locuitori. 

(2) Componența și structura populației comunei Tiream, defalcate inclusiv pe localități componente, 

se regăsește în anexa nr. 5 prezentul statut. 

(3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în vederea 

respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba lor maternă în 

relația cu administrația publică locală și cu serviciile deconcentrate. 
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CAPITOLUL II 

Autoritățile administrației publice locale 

Art. 6.  

(1) Autoritățile administrației publice locale sunt: 

a) consiliul local al comunei Tiream, reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul comunei 

Tiream. Consiliul Local al comunei Tiream este format din 11 membrii; 

b) primarul comunei Tiream, ca autoritate executivă – Tar Nicolae; 

c) la nivelul comunei Tiream consiliul local a ales un viceprimar, numele acestuia fiind Budai 

Csaba. 

(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea: 

• Partidul Civic Maghiar (PCM) – 6 consilieri; 

• Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE)– 2 consilieri; 

• Partidul Național Liberal (PNL) – 1 consilier;     

• Partidul Mișcarea Populară (PMD) – 1 consilier;     

• Frontul Tineretului (FDG) – 1 consilier. 

(3) Constituirea Consiliului local al  comunei Tiream s-a constatat prin Ordinul prefectului județului 

Satu Mare nr. 376/29.10.2020  

https://sm.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/32/2020/10/ORDIN-376-TIREAM.pdf 

(4) Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali, precum și 

apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr. 6.a la prezentul 

statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut, după caz. 

Art. 7.  

(1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de 

onoare persoanelor fizice române sau străine pentru comuna Tiream. 

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a 

comunei persoanelor fizice române sau străine pentru comuna Tiream . 

(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage 

titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și procedura aplicabilă 

pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică al/a comunei Tiream se regăsesc în anexa nr. 7 la 

prezentul statut. 

 

https://sm.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/32/2020/10/ORDIN-376-TIREAM.pdf
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsnzwgq4a/ordinul-nr-25-2021-pentru-aprobarea-modelului-orientativ-al-statutului-unitatii-administrativ-teritoriale-precum-si-a-modelului-orientativ-al-regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-consiliului-?pid=331393641&d=2021-07-23#p-331393641
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CAPITOLUL III 

Căi de comunicații 

Art. 8.  

(1) Raza teritorială a comunei Tiream este tranzitată, după caz, de una sau mai multe dintre 

următoarele rețele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, cu modificările și completările 

ulterioare: 

a) rețeaua rutieră; 

b) rețeaua de căi ferate; 

(2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 

43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din 

drumuri de interes național, drumuri de interes județean și drumuri de interes comunal și poduri, după 

caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.a la prezentul statut. 

(3) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. b), potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006, cu 

modificările ulterioare, cuprinde: linii de cale ferată convenționale, linii de cale ferată de interes local, 

pe trasee noi sau poduri noi, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.b la prezentul statut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/geydambxhe/legea-nr-363-2006-privind-aprobarea-planului-de-amenajare-a-teritoriului-national-sectiunea-i-retele-de-transport?d=2021-07-23
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CAPITOLUL IV 

Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza 

teritorială a unității administrativ-teritoriale 

Art. 9. 

(1) Rețeaua școlară de la nivelul comunei Tiream, potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total de unități de învățământ de stat și 

particular preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să funcționeze provizoriu, numărul total al 

unităților de învățământ preuniversitar, înființate în structura universităților de stat, și numărul total al 

furnizorilor de educație autorizați să funcționeze provizoriu. 

(2) Pe raza teritorială a comunei Tiream își desfășoară activitatea un număr total de 2 unități de 

învățământ de stat. 

(3) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1), precum și universitățile, 

academiile de studii, institutele, școlile de studii superioare de stat private sau confesionale, după caz, 

sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

(5) Comunei Tiream susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. 

(1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 

Art. 10. 

(1) Pe raza teritorială a comunei Tiream își desfășoară activitatea 3 instituții de cultură – cămine 

culturale. 

(2) Pe raza teritorială a comunei Tiream se organizează un număr de 3 manifestare culturale. 

(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor culturale se regăsesc 

în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

(4) Comuna Tiream participă la finanțarea manifestărilor culturale de la bugetele locale, din venituri 

proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii. 

Art. 11. 

(1) Pe raza teritorială a comunei Tiream se asigură asistență medicală profilactică și curativă. 

Comuna Tiream participă la finanțarea activităților de asistență de sănătate publică de la bugetele 

locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, după 

caz, potrivit legii. (2)  

(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1)  se realizează prin  cabinetul medical ambulatoriu al 

medicului de familie; 
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(5) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală sunt prezentate în 

anexa nr. 9 la prezentul statut. 

Art. 12.  

(1) Pe raza teritorială a comunei Tiream se asigură servicii sociale definite potrivit art. 30 din Legea 

asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Comuna Tiream asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1). 

(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate comunei Tiream se regăsește în anexa nr. 9 la prezentul 

statut. 

Art. 13. 

(1) Pe raza teritorială a comunei Tiream nu își desfășoară activitatea următoarele  instituții: de presă, 

radio, televiziune și alte asemenea. 

 

Art. 14.  

(1) Pe raza teritorială a comunei Tiream nu își desfășoară activitatea  o asociație sportivă. 
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CAPITOLUL V 

Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale 

 

 

Art. 15.  

Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și 

terțiar, precum și din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 STATUTUL COMUNEI TIREAM 

12 

CAPITOLUL VI 

Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale 

Art. 16. 

(1) Patrimoniul comunei Tiream este compus din bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului 

public și domeniului privat al comunei Tiream, precum și din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu 

caracter patrimonial. 

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul public al comunei Tiream, întocmit și atestat prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 19/24.08.1999 se găsește în anexa nr. 11 la prezentul statut. 

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Tiream se actualizează ori de câte ori intervin 

evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a Comunei Tiream, în secțiunea 

dedicată acestui statut. 
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CAPITOLUL VII 

Serviciile publice existente 

Art. 17.  

Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul comunei Tiream sunt, după caz: 

a) serviciul public de alimentare apă și canalizare ,furnizat de operatorul Apaserv Satu Mare; 

b) serviciul public de transport în comun, furnizat de operatorul  SC Blandory SRL; 

b) serviciul public de salubrizare, furnizat de operatorul SC Ierul Tiream SRL; 

d) serviciul public de iluminat, furnizat de operatorul Electrica Carei. 

Art. 18.  

Comuna Tiream este racordată la Sistemul Energetic Național prin linii electrice de medie 

tensiune de 20 KV de tip aerian, montate pe stâlpi de beton.  

Existența posturilor de transformare asigură alimentarea rețelelor electrice de joasă tensiune care 

deservesc toți consumatorii din localitate, atât pe cei casnici cât și societățile comerciale. Rețelele de 

joasă tensiune sunt de tip aerian, realizate în sistem clasic cu conductoare din aluminiu independente, 

sau cu conductoare torsadate pentru prelungirile de rețea sau pentru cele modernizate. Există in 

comuna o sursă de producerea a energiei electrice alternative – energie solara, compania Zold Angyol 

Te-vi sol.  

Alimentarea cu energie electrică a comunei Tiream este realizată într-un procent de 100%. Iluminatul 

public este asigurat în proporție de 95%, printre proiectele prioritare ale comunei se numără și 

realizarea lucrărilor de modelizare a rețelei de iluminat public în comună.  

Art. 19. 

Pe teritoriul administrativ al comunei nu există un sistem centralizat de alimentare cu gaze 

naturale. 

 Art. 20. 

Serviciul public de administrare a domeniului public al comunei Tiream este furnizat de 

Primăria Tiream. 
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CAPITOLUL VIII 

Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de 

obiective de interes public local 

Art. 21.  

(1) Comunei Tiream atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, piețe și de obiective de interes public 

local, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în subordinea sa, cu respectarea 

prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca 

denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă 

natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au 

fost analizate și avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană, respectiv a municipiului 

București, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes județean, se face prin 

hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt 

amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 

63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, 

cu modificările și completările ulterioare. 
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CAPITOLUL IX 

Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele 

și organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară 

activitatea în unitatea administrativ-teritorială 

 

Art. 22.  

(1) Comunei Tiream realizează un cadru de cooperare sau asociere cu organizații neguvernamentale și 

asociații, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea 

comunității. 

(2) Comunei Tiream acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative cu caracter local, 

regional, național, european și internațional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unității 

administrativ- teritoriale. 

(3) Comuna Tiream poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii nr. 

350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități 

nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. 

(4) Lista cu denumirea principalelor organizații neguvernamentale care își desfășoară activitatea pe 

raza teritorială a comunei Tiream se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

Art. 23.  

(1) Pe teritoriul comunei Tiream își desfășoară activitatea 5 partide politice sau organizații aparținând 

minorităților naționale, înființate în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în comuna Tiream se găsește în anexa nr. 

12 la prezentul statut. 

Art. 24.  

(1) Pe teritoriul comunei Tiream nu își desfășoară activitatea organizații sindicale sau asociații 

profesionale. 

(2) Lista organizațiilor sindicale sau asociațiilor profesionale, după caz, care își desfășoară activitatea 

în comuna Tiream se găsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

Art. 25. 

În comunei Tiream își desfășoară activitatea următoarele culte religioase:  

- Creștin Ortodoxă; 
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- Romano Catolică; 

- Reformată 

- Baptiști. 

(2) Lista cu denumirile lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se regăsește în 

anexa nr. 12 la prezentul statut. 
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CAPITOLUL X 

Participare publică 

Art. 26. 

Populația din comuna Tiream este consultată și participă la dezbaterea problemelor de interes local 

sau județean, după caz, astfel: 

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii; 

b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate, în mediul rural, și pe cartiere și/sau 

zone ori străzi, în mediul urban, după caz; 

c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 

d) prin participarea la ședințele consiliului local sau județean, după caz; 

e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin regulamentul de organizare și 

funcționare al consiliului. 

Art. 27.  

(1) În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare și validare a acestuia se 

realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea 

referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz. 

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale comunei sau 

orașului ori numai în unele dintre acestea. 
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CAPITOLUL XI 

Cooperare sau asociere 

Art. 28. 

Comuna Tiream se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice de drept public sau 

de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, 

servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 29.  

(1) Comuna Tiream aderă la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice 

locale, în vederea promovării unor interese comune. 

(2) Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de comuna Tiream se 

regăsește în anexa nr. 13 la prezentul statut. 

Art. 30.  

Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, 

prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, 

obiceiuri și/sau tradiții, se regăsesc în anexa nr. 14 la prezentul statut. 
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CAPITOLUL XII 

Dispoziții tranzitorii și finale 

Art. 31. 

Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local .nr . 33/14.07.2022. 

Art. 32. 

Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului comunei Tiream sau a anexelor 

acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative. 

Art. 33.  

Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură 

juridică. 

Art. 34.  

Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la art. 33 se actualizează, în 

funcție de modificările și completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, cel puțin 

o dată pe an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsnzwgq4a/ordinul-nr-25-2021-pentru-aprobarea-modelului-orientativ-al-statutului-unitatii-administrativ-teritoriale-precum-si-a-modelului-orientativ-al-regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-consiliului-?pid=331393343&d=2021-07-23#p-331393343
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ANEXA Nr. 1.a  

Modelul stemei comunei Tiream 

 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12. 2018 a aprobat 

prin H.C.L. nr 48/2018  stema comunei Tiream , jud. Satu Mare. 

 

Descrierea heraldică a stemei:  

Stema comunei Tiream, se compune dintr-un scut francez medieval triunghiular cu marginile 

rotunjite, partiționat în mantie.  

În partea dreaptă, pe fond verde se află trei spice de grâu de aur.  
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În centru, pe fond albastru azur , se află o pasărea în postură de vigilență ținând în gheara 

dreaptă o inimă din care se înfruptă, stând pe trei dealuri, totul de aur.  

În partea stângă, pe fond roșu se află o floare de frăsinel de aur.  

Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.  

 

Semnificațiile elementelor stemei:  

Spicele de grâu semnifică activitatea specifică zonei, agricultura iar numărul lor indică numărul 

satelor componente ale comunei.  

Frăsinelul (Dictamnus albus) face trimitere la flora Sitului Natura 2000 arie naturală protejată 

de interes comunitar din zonă.  

Pasărea în postură de vigilență ținând în gheara dreaptă o inimă din care se înfruptă, stând pe 

trei dealuri, face trimite la stema familiei Karoly a cărei familii a aparținut comuna.  

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. 
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ANEXA Nr. 1.b 

Modelul steagului comunei Tiream 

 

Nu este aprobat. 

La  momentul aprobării modelului Steagului comunei Tiream, aceasta va completa Anexa 

nr.1.b. la Prezentul Statut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: 

În această anexă se prevăd descrierea și semnificațiile însumate ale modelului steagului, precum și 

modalitățile de utilizare, conform prevederilor legale. 
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ANEXA Nr. 1.c 

Modelul imnului comunei Tiream 

 

Nu este aprobat. 

La  momentul aprobării modelului Imnului comunei Tiream, aceasta va completa Anexa 

nr.1.c. la Prezentul Statut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: 

În această anexă se cuprind: titlul, textul și muzica, precum și modalitățile de utilizare, conform 

prevederilor legale. 
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ANEXA Nr. 2 

Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului 

și a extravilanului pe fiecare dintre localități 

 Comuna Tiream este o comună în județul Satu Mare, formată din 

satele:  Portița, Tiream (reședința) și Vezendiu. 

Comuna Tiream are o suprafață de 5402 ha din care 416 ha teren agricol intravilan și 4986 ha teren 

extravilanul localităților componente ale comunei: 

 

Localitatea Portița 

 

Este situată în comuna Tiream din județul Satu Mare. Coordonatele geografice ale localității sunt  

47°34′7″N 22°24′52″E. 

 Suprafața de teren intravilan a localității Portița este de 59 ha din care pe categorii de folosință, 

se împarte astfel: 

• Arabil 30 ha; 

• Fânețe 18 ha; 

• Livezi 1 ha; 

• Drumuri 1  ha; 

• Construcții 10 ha. 

 

Localitatea Tiream 

 

Este situată în comuna Tiream din județul Satu Mare. Coordonatele geografice ale localității sunt  

47°35′16″N 22°26′23″E. 

 Suprafața de teren intravilan a localității Tiream este de 252 ha din care pe categorii de 

folosință, se împarte astfel: 

• Arabil 80 ha; 

• Fânețe 50 ha; 

• Vii 11 ha; 

• Livezi 3 ha; 

• Ape și stuf 5 ha; 
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• Drumuri 7 ha; 

• Construcții 95 ha. 

 

 

Localitatea Vezendiu 

Este situată în comuna Tiream din județul Satu Mare. Coordonatele geografice ale localității sunt  

47°34′26″N 22°25′57″E. 

 Suprafața de teren intravilan a localității Vezendiu este de 105,11 ha din care pe categorii de 

folosință, se împarte astfel: 

• Arabil 67 ha; 

• Fânețe 16 ha; 

• Livezi 1 ha; 

• Drumuri 3 ha; 

• Construcții 18 ha. 
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ANEXA Nr. 3 

Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul unității 

administrativ-teritoriale 

 

I. Hidrografia comunei Tiream : 

Comuna este amplasată în nord –vestul României, în partea de vest a județului Satu Mare în câmpia 

Ierului ,pe valea râului Eriu la o distanță de 44 km de municipiul Satu Mare , 8 km de mun. Carei. 

Pe raza comunei existând trei ape curgătoare cu maluri nămoloase: 

- Tiremus,  

- Zugau, 

- Barnod. 

  

II. Flora comunei Tiream: 

Vegetația este caracterizată printr-o varietate a habitatelor semi-naturale, fânețe, pășuni, tufărișuri, 

terenuri arabile cultivate extensiv, heleșteu și zone mlăștinoase.  

      Râuri cu maluri nămoloase dispun de o vegetație formată din: 

-  Chenopodion rubri și Bidention;  

- tufărișuri subcontinentale peri-panonice;  

- comunități de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de câmpie. 

 

III. Fauna comunei Tiream:  

Vegetația este caracterizata printr-o varietate a habitatelor semi-naturale, fânețe, pășuni, tufărișuri, 

terenuri arabile cultivate extensiv, heleșteie și zone mlăștinoase. Zona a fost propusă ca sit pentru 

conservarea a șase habitate de interes comunitar, dintre care trei sunt prioritare și a 19 specii de interes 

comunitar. 
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IV. Solurile comunei Tiream : 

Având la bază mecanisme de determinare cauzală, particularitățile morfologice și pedologice 

ale teritoriului analizat conduc la conturarea unor diferențieri de potențial productive agricol, 

concretizate în existența unor areale, după cum urmează: 

• Arealul luncilor și câmpiilor joase este caracterizat de prezența solurilor cu fertilitatea cea 

mai ridicată, și cu cele mai reduse trăsături de restrictivitate morfometrică, astfel că aici sunt 

dominante culturile cu valoare ridicată pe piața produselor agro-alimentare. Sunt specifice însă 

și manifestarea unor elemente de restrictivitate hidrică (supraumectare) care impun lucrări 

specifice de îmbunătățiri funciare; 

• Arealul câmpiilor înalte dunificate, caracterizat de elemente de favorabilitate morfometrică 

și edafică, cu excepția suprafețelor nisipoase, care induc o anumită restrictivitate în raport cu 

modul de utilizare al terenurilor. În condițiile ameliorării psamosolurilor este posibilă utilizarea 

suprafețelor în cauză pentru culturile de viță-de-vie, pomi fructiferi, leguminoase, plante 

tehnice, legume, plante furajere și plante medicinale; 

• Arealele glacizate, de versanți și interfluvii deluroase joase, caracterizat de dominanța 

eutricambisolurilor și luvisolurilor, în care se remarcă intervenția anumitor limitări 

morfometrice în raport cu posibilitățile de mecanizare a lucrărilor agricole;  

• Arealele deluroase interfluviale cu altitudini medii și versanți asociați acestora, în 

care utilizarea agricolă este legată în principal de utilizarea pastorală a pășunilor și mai rar de 

cultivarea cerealelor sau plantelor furajere, în condițiile în care aici sunt dominante soluri 

încadrate în categoria a 3-a și a 4-a de fertilitate. 

 

V. Clima comunei Tiream: 

În ceea ce privește clima, aceasta este de tip temperat-continentală moderata cu un regim termic 

relativ cald, primăverile și toamnele sunt călduroase și senine, virile sunt calde și uscate, iar iernile 

sunt blânde, numărul de îngheț de iarna este de 50-60 pe an.  

Zilele însorite reprezintă 70-75% din an.  

Direcția vântului predominant este de NV (75-85%), cu o intensitate de 3m/sec. Precipitațiile 

medii anuale sunt de 830 mm/an. Temperatura medie anuala este de 9,8˚C (primăvara – 10,2˚C, vara 

– 19,6˚C, toamna – 10,8˚C, iarna – 1,7˚C). 
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ANEXA Nr. 4 

Datele privind înființarea comunei Tiream prima atestare 

documentară, precum și evoluția istorică 

 

Tiream (în maghiară: Mezőterem, în germană: Terem) este o comună în județul Satu Mare, 

Transilvania, România, formată din satele Portița, Tiream (reședința) și Vezendiu. Comuna Tiream 

este așezată la 8 km SE de municipiul Carei. 

 

 Din punct de vedere istoric, Tireamul este o localitate veche atestată din anul 1215 sub 

denumirea de Guiernest, satul Vezendiu este atestat din anul 1262, iar satul Portița din anul 1270. 

Monografia localității Tiream/Mezőterem (din anul 1906) “Comuna Tiream/Mezőterem, 

situată în Câmpia Ierului, cu 312 case, 2048 locuitori, din care 878 maghiari, 822 șvabi, 344 români, 

de religie 1441 romano-catolici, 530 greco-catolici, 45 reformați, 31 israeliți, se întinde pe o suprafață 

de peste 2500 ha.  

În anul 1357 localitatea este pomenită ca Banknetereme, în anul 1383 Posanethereme, în 1431 

Therem, iar în 1449 Gernez al. Therem.  

Între secolele XIV-XV domeniile Tireamului aparțineau familiilor din neamul Kaplony: 

Vetési, Bagosi, Csomaközi și Károlyi.  

În anul 1420 Csáky István depune mărturie împotriva lui Vetési Jakab, că acesta din urmă și-

ar fi eliberat din închisoare iobagii din Tiream, întemnițați. Se presupune că urmarea acestui proces ar 

fi fost, asediul localității condus de prefectul comitatului de Sătmar Csáky György, în anul 1423, 

distrugând comuna, pe mulți rănindu-i și deposedându-i pe iobagi de avuțiile lor.  

În sec. XVI localitatea aparține în totalitate familiei Vetési.  

În anul 1572, Vetési János, Márton, Péter și László au primit „nova donatio” (donație nouă) în 

urma căruia puteau folosi titlul de „Mezőteremi”.  

În anul 1601 Mezőszentmiklósi János obține o cotă parte din comună, în 1697 domeniile ajung 

în întregime în proprietatea Köpösdi Tolvaj Gábor și baronii Károlyi István și Sándor. De atunci până 

azi, cea mai mare parte îi aparține domeniilor Károlyi.  

Pe vremuri, comuna era locuită numai de maghiari, dar contele Károlyi Sándor a stabilit aici 

colonii de șvabi, din satele vecine. 
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În 1777 biserica reformată a fost ocupată și sfințită de către romano - catolici. Reformații și-au 

construit o biserică nouă în anul 1859. Îi aparțin „Károlyi alsótag”, „Károlyi csőszház”, „Károlyi 

felsőtag”, „Czigány-telep” și „Gőzmalom-telep”. La hotarele comunei s-a întins pe vremuri și 

localitatea Karos. Acest fapt este amintit prima dată în documente din anul 1456, într-o scrisoare de 

inspecție a hotarelor.  

În anul 1486 familia Márki i-a fost moșierul. De aici încolo nu mai figurează. În anul 1486 

comuna se învecinează cu comuna Gernyes, un document pomenește chiar de unitatea celor două 

comune în anul 1449.  

Comuna are stație de cale ferată, oficiu poștal, și stație de telegraf” Sursa: „SZATMÁR 

VÁRMEGYE KÖZSÉGEI”- COMUNELE COMITATULUI SĂTMARULUI –în limba maghiară. 

Autor: Vende Aladár 1910. 
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ANEXA Nr. 5 

Componența și structura populației comunei Tiream, defalcate pe 

localități componente 

 

Populația totală a comunei Tiream  este de 2377 locuitori. 

Populația comunei Tiream pe localitățile componente, după împărțirea pe localități, se 

împarte astfel: 

Localitatea Total persoane 

Tiream 1626 

Portița 235 

Vezendiu 516 

 

 După etnie, populația comunei Tiream se împarte astfel: 

Localitatea Romani Maghiari Romi Șvabi Germani Ucraineni 

Tiream 466 681 141 148 186 4 

Vezendiu 459 3 54 - - - 

Portita 213 19 3 - - - 

 

Din punct de vedere confesional, populația comunei Tiream se împarte astfel: 

Localitatea Ortodoxi Reformați Greco 

Catolici 

Romano 

Catolici 

Alte culte/ 

nedeclarați 

Tiream 484 15 16 1068 11 

Portița 194 18 20 - 3 

Vezendiu 473 1 20 3 6 
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ANEXA Nr. 6.a 

Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a 

mandatelor aleșilor locali de la nivelul comunei Tiream, precum și 

apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992 

PRIMAR 

a) mandatul 1992-1996 

 
Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. BAROTHI ANRON LEVENTE 07.05.1945 independent 1992-1996 

 

b) mandatul 1996-2000 

 
Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. BAROTHI ANRON LEVENTE 07.05.1945 independent 1996-2000 

 

c) mandatul 2000-2004 

 
Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. DEAC IOAN 11.02.1949 APR  2000-2004 
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d) mandatul 2004-2008 

 
Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. FEZER GABOR  19.02.1976 FDGR  

 

e) mandatul 2008-2012 

 
Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. FEZER GABOR  19.02.1976 FDGR 2008-2012 

 

f) mandatul 2012-2016 
      

 
Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. FEZER GABOR  19.02.1976 FDGR 2012-2016 

 

 

g) mandatul 2016-2020 
      

 
Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. TAR NICOLAE  04.06.1972 PCM 2016-2020 

 

 

 

 

h) mandatul 2020-2024 
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Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. TAR NICOLAE  04.06.1972 PCM 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6.b 
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Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare ale 

mandatelor aleșilor locali de la nivelul comunei Tiream, precum și 

apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992 

I. CONSILIERI LOCALI 

a) mandatul 1992-1996 

 
Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. PILCA IOAN 24.05.1961 independent 1992-1996 

 2. PODINĂ GHEORGHE 05.09.1957 PDSR 1992-1996 

 3. SFURA VICTOR 03.07.1943 PDSR 1992-1996 

 4. PĂTCAȘ EMIL DĂNUȚ 01.06.1954 PDSR 1992-1996 

 5. CHIRA CORNEL 19.12.1949 PDSR 1992-1996 

 6. VINKLER MIHAI 14.09.1921 FDG 1992-1996 

 7. KOZMA CAROL 15.09.1945 UDMR 1992-1996 

 8. SCHVEGLER ANTAL 03.12.1943 FDG 1992-1996 

 9. LIEB FRANCISC 16.07.1943 FDG 1992-1996 

 10. TEMPFLI FRANCISC 03.10.1936 FDG 1992-1996 

 11. BOROȘ SABIN 10.05.1930 PNȚCD 1992-1996 

 

 

 

 

b) mandatul 1996-2000 
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Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. PĂTCAȘ EMIL DĂNUȚ 01.06.1954 PDSR 1996-2000 

 2. CHIRA CORNEL 19.12.1949 PDSR 1996-2000 

 3. RESZLER ROZALIA 30.07.1951 UDMR 1996-2000 

 4. 
RESZLER ADALBERT 

GHEORGHE 
24.04.1958 FDGR 1996-2000 

 5. SCHVEGLER ARPAD 28.08.1966 FDGR 1996-2000 

 6. SCHEUERLI IOSIF 13.04.1965 FDGR 1996-2000 

 7. BABTAN DOREL 13.03.1958 PNL 1996-2000 

 8. BOROS LUCIAN 03.07.1957 PRM 1996-2000 

 9. GHERMAN AUREL 14.01.1941 PRM 1996-2000 

 10. TRANDAFIR VASILE 19.10.1951 PSD 1996-2000 

 11. CANDREA IOAN 06.07.1938 PNȚCD 1996-2000 

 

 

c) mandatul 2000-2004 

 
Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. BAROTHI ANTON LEVENTE 07.05.1945 APR 2000-2004 

 2. 
RESZLER ADALBERT 

GHEORGHE 
24.04.1958 FDGR 2000-2004 
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 3. SCHEUERLI IOSIF 13.04.1965 FDGR 2000-2004 

 4. BABTAN DOREL 13.03.1958 PNL 2000-2004 

 5. ȘTRAȚI VASILE 10.06.1958 PNL 2000-2004 

 6. OSOTZKI IOSIF 18.01.1959 PNL 2000-2004 

 7. ROMAN LEONTIN 25.10.1949 PDSR 2000-2004 

 8. SFÂRA LIVIU 01.03.1961 PDSR 2000-2004 

 9. PĂTCAȘ EMIL DĂNUȚ 01.06.1954 PDSR 2000-2004 

 10. HAVAȘI IOAN 28.06.1949 PNL 2000-2004 

 11. MEDVEI ANTON 10.07.1962 PNR 2000-2004 

 

 

d) mandatul 2004-2008 

 
Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. PĂTCAȘ EMIL DĂNUȚ 01.06.1954 PDSR 2004-2008 

 2. MAN NICULAE 05.02.1963 PNL 2004-2008 

 3. BABTAN DOREL 13.03.1958 PNL 2004-2008 

 4. HAVAȘI IOAN 28.06.1949 PNL 2004-2008 

 5. 
RESZLER ADALBERT 

GHEORGHE 
24.04.1958 FDGR 2004-2008 

 6. FESER IOSIF 08.09.1957 FDGR 2004-2008 

 7. LASZLO ECATERINA 21.10.1964 FDGR 2004-2008 

 8. SCHRADI ȘTEFAN 09.08.1932 FDGR 2004-2008 
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 9. PAP ELISABETA 20.10.1933 FDGR 2004-2008 

 10. KOFALVI MIHAIU 24.07.1938 UDMR 2004-2008 

 11. BAROTHI ANTON LEVENTE 07.05.1945 APR 2004-2008 

 

 

e) mandatul 2008-2012 

 
Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. MAN NICULAE 05.02.1963 PNL 2008-2012 

 2. BABTAN DOREL 13.03.1958 PNL 2008-2012 

 3. HAVAȘI IOAN 28.06.1949 PNL 2008-2012 

 4. ȘTRAȚI VASILE 10.06.1958 PNL 2008-2012 

 5. FEHER ADRIAN 05.03.1967 PNL 2008-2012 

 6. KAPOSI ISTVAN IOZSEF 23.04.1971 FDGR 2008-2012 

 7. OSOTZKI ADELA MARIA 12.10.1960 UDMR 2008-2012 

 8. SMUCZ IOZSEF 04.03.1972 UDMR 2008-2012 

 9. SCHREPLER IOAN 14.02.1960 FDGR 2008-2012 

 10. LASZLO ECATERINA 21.10.1964 FDGR 2008-2012 

 11. 
RESZLER ADALBERT 

GHEORGHE 
24.04.1958 FDGR 2008-2012 

 

f) mandatul 2012-2016 
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Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. 
RESZLER ADALBERT 

GHEORGHE 
24.04.1958 FDGR 2012-2016 

 2. BABTAN DOREL 13.03.1958 PNL 2012-2016 

 3. FEHER ADRIAN 05.03.1967 PNL 2012-2016 

 4. MAN NICULAE 05.02.1963 PNL 2012-2016 

 5. ȘTRAȚI VASILE 10.06.1958 PNL 2012-2016 

 6. OSOTZKI ADELA MARIA 12.10.1960 UDMR 2012-2016 

 7. OSOTZKI IOSIF 18.01.1959 UDMR 2012-2016 

 8. SCHREPLER IOAN 14.02.1960 FDGR 2012-2016 

 9. KAPOSI ISTVAN IOZSEF 23.04.1971 FDGR 2012-2016 

 10. SCHVEGLER ARPAD 28.06.1966 FDGR 2012-2016 

 11. LASZLO ECATERINA 21.10.1964 FDGR 2012-2016 

 

 

g) mandatul 2016-2020 

 
Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. BABTAN DOREL 13.03.1958 PNL 2016-2020 

 2. MAN NICULAE 05.02.1963 PNL 2016-2020 

 3. ȘTRAȚI VASILE 10.06.1958 PNL 2016-2020 
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 4. HAVAȘI MARIUS 17.08.1973 PNL 2016-2020 

 5. OSOTZKI ADELA MARIA 12.10.1960 UDMR 2016-2020 

 6. KAPOSI ISTVAN IOZSEF 23.04.1971 FDGR 2016-2020 

 7. VINKLER VALTER 22.05.1989 PCM 2016-2020 

 8. BUDAI CSABA 28.04.1973 PCM 2016-2020 

 9. LIEB BEATA 13.08.1984 FDGR 2016-2020 

 10. LASZLO ECATERINA 21.10.1964 FDGR 2016-2020 

 11. TEGZEȘ MONICA 11.03.1966 PSD 2016-2020 

 

 

h) mandatul 2020-2024 

 
Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. BABTAN DOREL 13.03.1958 ALDE  

 2. MAN NICULAE 05.02.1963 ALDE  

 3. KAPOSI ISTVAN IOZSEF 23.04.1971 FDGR  

 4. ȘTRAȚI VASILE 10.06.1958 PNL  

 5. OSOTZKI LORANT 18.05.1987 PMP  

 6. BUDAI CSABA 28.04.1973 PCM  

 7. ALT ANTAL 12.02.1978 PCM  

 8. ZOLD ALEXANDRU 06.05.1975 PCM  

 9. SUCIU IRINA 03.08.1973 PCM  

 10. MELLAU ZSOLT 30.05.1976 PCM  
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 11. VINKLER VALTER 22.05.1989 PCM  

 

II. VICEPRIMARI 

a) mandatul 1992-1996 

 
Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. LIEB FRANCISC 16.07.1949 FDG 1992-1996 

 

 

b) mandatul 1996-2000 

 
Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. LIEB FRANCISC 16.07.1949 FDG 1996-2000 

 

 

c) mandatul 2000-2004 

 
Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. BAROTHI ANTON LEVENTE 07.09.1945 independent 2000-2004 

 

 

d) mandatul 2004-2008 
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Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. SCHVEGLER ARPAD 28.08.1966 FDGR 2004-2008 

 

e) mandatul 2008-2012 

 
Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. SCHVEGLER ARPAD 28.08.1966 FDGR 2008-2012 

 

f) mandatul 2012-2016 

 
Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. SCHVEGLER ARPAD 28.08.1966 FDGR 2012-2016 

 

g) mandatul 2016-2020 

 
Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. BUDAI CSABA 28.04.1973 PCM 2016-2020 

 

 

h) mandatul 2020-2024 
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Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

 0 1 2 3 4 

 1. BUDAI CSABA 28.04.1973 PCM 2020-2024 
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ANEXA Nr. 7 

Procedura privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al 

comunei", respectiv a "Certificatului de Fiu/Fiică al/a comunei 

Tiream" 

 

Art. 1. - Titlul de "Cetățean de onoare al Comunei Tiream denumit în continuare Titlu reprezintă cea 

mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al comunei Tiream. 

Art. 2. - Certificatul de "Fiu/fiică al/a comunei Tiream denumit în continuare Certificat reprezintă 

distincția acordată de către Consiliul Local al comunei Tiream. persoanelor născute în comuna Tiream 

la împlinirea vârstei de 18 ani. 

Art. 3. - Titlul și Certificatul se pot acorda la inițiativa: 

a) primarului; 

b) consilierilor locali; 

c) unui număr de cel puțin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în Registrul 

electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

Art. 4. - Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, vârstă, 

domiciliu, sex, religie, apartenență politică. 

Art. 5. - Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici: 

a) sunt personale; 

b) sunt netransmisibile; 

c) reprezintă un drept al titularului; 

d) au valabilitate nedeterminată. 

Art. 6. - Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau 

personalități care se găsesc în una din următoarele situații: 

a) personalități cu recunoaștere locală, națională sau internațională care și-au pus amprenta 

asupra dezvoltării comunei Tiream și a imaginii acestuia; 

b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comunei Tiream, 

în țară și străinătate; 

c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave 

sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în comuna Tiream; 
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d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare etc.), au produs o 

îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor comunei Tiream; 

e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la 

realizarea unei imagini pozitive a comunei Tiream în lume; 

f) sportivi din comuna Tiream care au obținut rezultate deosebite în competiții sportive 

internaționale; 

g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului 

județean/local, după caz. 

Art. 7. - Nu pot deține Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situații: 

a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni contra statului, crime 

împotriva umanității, fapte penale; 

b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face după 

clarificarea situației juridice. 

Art. 8.  

(1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin depunerea unui 

dosar la unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puțin următoarele 

înscrisuri: 

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

b) curriculum vitae (în original); 

c) certificat de cazier judiciar (în original); 

d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul). 

(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel puțin următoarele 

înscrisuri: 

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

b) curriculum vitae (în original). 

(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul general al unității 

administrativ- teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoțit de referatul de aprobare și dosarul 

prevăzut la alin. (2) sau (3). 

(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a ședințelor consiliului dacă 

sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în ședință ordinară sau extraordinară. 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsnzwgq4a/ordinul-nr-25-2021-pentru-aprobarea-modelului-orientativ-al-statutului-unitatii-administrativ-teritoriale-precum-si-a-modelului-orientativ-al-regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-consiliului-?pid=331393675&d=2021-07-23#p-331393675
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsnzwgq4a/ordinul-nr-25-2021-pentru-aprobarea-modelului-orientativ-al-statutului-unitatii-administrativ-teritoriale-precum-si-a-modelului-orientativ-al-regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-consiliului-?pid=331393680&d=2021-07-23#p-331393680
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm4a/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2019-privind-codul-administrativ?d=2021-07-23
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm4a/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2019-privind-codul-administrativ?d=2021-07-23
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(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu majoritatea 

absolută a consilierilor consiliului local sau județean, după caz. 

(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs. 

(9) Decernarea Titlului se face de către primarul comunei Tiream, în cadrul ședințelor ordinare sau 

extraordinare ale Consiliului Local al comunei Tiream 

(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul comunei Tiream în cadrul unei festivități care 

se organizează de către primar. 

Art. 9. - Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează: 

a) președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare; 

b) Primarul comunei Tiream prezintă referatul de aprobare care a stat la baza propunerii Hotărârii 

Consiliului Local ; 

c) Primarul Comunei Tiream înmânează diploma de "Cetățean de onoare al comunei Tiream 

persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă; 

d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 

e) pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele 

laureatului; 

f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva rânduri în 

Cartea de onoare a  comunei Tiream. 

Art. 10. - Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al comunei Tiream la dezbaterea 

materialelor care privesc întreaga comunitate; 

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Județean al 

Consiliului Local al comunei Tiream sau în care acesta este coorganizator; 

c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din comuna Tiream 

d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural- sportive organizate de instituțiile 

aflate în subordinea consiliului local; 

e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al 

comunei Tiream. 

Art. 11. - Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situații: 

a) decesul titularului; 

b) retragerea Titlului. 

Art. 12. - Titlul se retrage în următoarele situații: 

a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilitățile prevăzute la art. 7 lit. a); 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsnzwgq4a/ordinul-nr-25-2021-pentru-aprobarea-modelului-orientativ-al-statutului-unitatii-administrativ-teritoriale-precum-si-a-modelului-orientativ-al-regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-consiliului-?pid=331393671&d=2021-07-23#p-331393671


 

 

 STATUTUL COMUNEI TIREAM 

46 

b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură Comunei 

Tiream, locuitorilor săi sau țării. 

Art. 13. - Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al comunei Tiream, după următoarea 

metodologie: 

a) este sesizat Consiliul Local al comunei Tiream de către persoanele menționate la art. 3; 

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local; 

c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu majoritate absolută, 

cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii; 

d) la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda 

cuvântul, la solicitarea sa. 

Art. 14. - Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei Tiream. 

Art. 15. - Fiecare Cetățean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuță cu numele 

acestuia. 

Art. 16. - Informațiile publice referitoare la "cetățenii de onoare" vor fi publicate și în format electronic 

pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale respective. 

Art. 17. - Legitimarea cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, semnat de 

către primarul comunei Tiream. 
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ANEXA Nr. 8.a 

Rețeaua rutieră 

Comuna Tiream exista 10 km de drum județean asfaltat, 17 km de drum comunal  neasfaltat - 

în curs de pietruire și alți 119 km este drum vicinal din pământ stabilizat (agricol).  Comuna 

dispune de o rețea de căi de comunicație diversificată formată din : drumuri 

județene, drumuri comunale și străzi. 

Lungimea drumurilor județene este de 10 km. Aceasta porțiune de drum este asfaltată. 

 

a) Drumuri de interes național: 

Nu există 

b) Drumuri de interes județean: 

Drumul județean DJ108 N cu o lungime de 11 km pe teritoriul comunei Tiream. 

c) Drumuri de interes local: 

•  Drumuri comunale: 

Drumul comunal cu o lungime de 3 de km pe raza comunei Ghenci și drumul comunal cu o lungime 

de 3 km pe raza comunei Sudurău. 

 

• Drumuri vicinale: 

Drumul vicinal Ghenci cu o lungime de  3 km  

Drumul vicinal Sudurău cu o lungime de  3 km  

 

• Străzi: 

Comuna Tiream dispune de un total de 11 km de străzi. 
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ANEXA Nr. 8.b 

Rețeaua de căi ferate 

Comunei Tiream este traversată de rețeaua feroviară cu ruta Carei – Jibou, lungime totală a căii 

ferate ce străbate comuna este de 5 km.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsnzwgq4a/reteaua-de-cai-ferate-ordin-25-2021?dp=gmztcmzzgm3tkmy
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ANEXA Nr. 8.c 

Rețeaua de aeroporturi 

 

  Aeroportul se află la o distanța de 44 de km față de comuna Tiream. 
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ANEXA Nr. 9 

Principalele instituții din domeniul educației, cercetării, culturii, 

sănătății, asistenței sociale, presei, radioului, televiziunii și altele 

asemenea 

 

1. Instituții din domeniul educației și cercetării 

În comuna Tiream sunt 5 unități de învățământ: 

- Școala gimnazială Tiream 

- Școala primară Tiream 

- Școala primară Vezendiu 

- Grădinița Portița 

- Grădinița Tiream 

În cadrul școlii învață un efectiv de 270 elevi, iar efectivul de copii al grădiniței este de 54 de copii.  

- Școala gimnazială Tiream, Școala primară Tiream și Grădinița Tiream au teren de sport cu 

gazon sintetic 

 De asemenea școala primară și gimnazială Tiream dispune de un număr de 25 de calculatoare 

disponibile elevilor și cadrelor didactice. 

•  Instituții din domeniul culturii 

 Pe raza comunei există construite 3 cămine culturale și anume: 

• Căminul cultural din localitatea Tiream; 

• Căminul cultural din localitatea Vezendiu; 

• Căminul cultural din localitatea Portița. 

 

• Instituții din domeniul sănătății 

 În comuna Tiream rețeaua de unități sanitare are cuprins în structură o farmacie și un cabinete 

medicale de familie. 

Cel mai apropiat spital este în Carei (la 8 km), la Satu Mare (44 km) și în Tășnad la aproximativ 

33 km de localitate. 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsnzwgq4a/principalele-institutii-din-domeniul-educatiei-cercetarii-culturii-sanatatii-asistentei-sociale-presei-radioului-televiziunii-si-altele-asemenea-ordin-25-2021?dp=gmztcmzzgm3tmoi
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsnzwgq4a/principalele-institutii-din-domeniul-educatiei-cercetarii-culturii-sanatatii-asistentei-sociale-presei-radioului-televiziunii-si-altele-asemenea-ordin-25-2021?dp=gmztcmzzgm3tmoi
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsnzwgq4a/principalele-institutii-din-domeniul-educatiei-cercetarii-culturii-sanatatii-asistentei-sociale-presei-radioului-televiziunii-si-altele-asemenea-ordin-25-2021?dp=gmztcmzzgm3tmoi
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•  Instituții din domeniul asistenței sociale 

La nivelul comunei Tiream asistența socială este asigurată de Compartimentul de Asistență 

Socială și Autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream, 

atribuții de asistență socială în ceea ce privește asistența și suportul pentru asigurarea nevoilor de bază 

ale persoanei:  

- ajutor de încălzire a locuinței, ajutor social, alocații pentru susținerea familiei, tichete sociale 

și îndemnizații de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav; 

 

• Instituții în domeniul tineretului și sportului 

La nivelul comunei Tiream își desfășoară activitatea Asociația Sportivă Victoria Tiream. 
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ANEXA Nr. 10 

Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate 

din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură 

 

1. Pe raza comunei Tiream își desfășoară activitatea un număr de 7 unități economice, având 

diferite obiecte de activitate în domenii cum ar fi comerț și alimentație publică, agricultură, construcții, 

transport persoane și mărfuri, fabricarea diferitelor produse, diverse servicii., si anume: 

- AGRICULTURA:  

• SC AGROPORT&COMPANY SRL,  

• SC NICU JUNIOR SRL, 

• SC UNIREA SRL, 

• SC AGRICOLA SRL, 

• SC PRIETENIA SRL, 

• SC KONTZ TAMAS SRL, 

• SC MAN NICU IMPEX SRL.  
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ANEXA Nr. 11 

Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Tiream 

 

 Constituie patrimoniu al unității administrativ-teritoriale bunurile mobile și imobile care 

aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale, domeniul privat al acesteia, precum și 

drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial. Administrarea domeniului public și privat al comunei 

este atributul consiliului local. Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a 2/3 din numărul 

total al consilierilor locali în funcție. Consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau 

închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, precum și a serviciilor publice de interes local, în 

condițiile legii. Tot consiliul local hotărăște vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor 

proprietate privată a comunei. Creșterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru 

fiecare caz, în note explicative anexate la inventar.  

Prin Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 19/24.08.1999 a fost însușit inventarul bunurilor 

ce alcătuiesc domeniul public al comunei Tiream, iar prin HG 967/05.09.2002 privind atestarea 

domeniului public al județului Satu Mare, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 

Satu Mare - anexa 53, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 685 bis din 17.09.2002, a fost 

aprobat inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Tiream, anexa 53, ultima poziție 

atestată fiind poziția 467. 

Ulterior, inventarul domeniului public al comunei Tiream- Anexa 53, a fost completat / 

modificat cu noi poziții: prin HG 69/26.01.2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la 

Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al județului Satu Mare, precum 

și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Satu Mare. 

Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Tiream a fost efectuat în 

decembrie 2021. S-au inventariat un număr de 3 cămine culturale, bunuri aparținând bibliotecii 

comunale și bunuri de la Primăria comunei Tiream. Au fost inventariate soldurile de activ și pasiv 

cuprinse în balanța de la 31 decembrie 2021. În listele de inventariere au fost cuprinse toate bunurile 

aparținând domeniului public și privat aflate în patrimoniul comunei Tiream. 

Aparțin domeniului public de interes local bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt 

de uz sau de interes public și nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public național. Bunurile 

care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.  
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Domeniul privat al comunei este alcătuit din bunuri mobile și imobile, altele decât cele 

prevăzute în domeniul public, intrate în proprietatea acesteia prin modalitățile prevăzute de lege. 

bunurile care fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozițiilor de drept comun, dacă prin lege nu 

se prevede altfel. Donațiile și legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local, 

cu votul majorității consilierilor locali în funcție. Schimbul de imobile din domeniul privat al comunei 

se face în condițiile legii, pe baza unui raport de evaluare ,însușit de consiliul local. Administrarea 

Consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat al comunei să fie date în 

administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acesta 

hotărăște cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul 

privat, în condițiile legii. Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată 

în condițiile legii. În cazul în care consiliul local hotărăște vânzarea unui teren aflat în proprietatea 

privată a comunei pe care sunt ridicate construcții, constructorii de bună credință ai acestora 

beneficiază de un drept de preempțiune la cumpărarea terenului aferent construcțiilor. Prețul de 

vânzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local. Proprietarii 

construcțiilor sunt notificați în termen de 15 zile asupra hotărârii consiliului local și își pot exprima 

opțiune de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării. Consiliul local poate da în folosință 

gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată , Persoanelor 

juridice fără scop lucrative, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori 

serviciilor publice. 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Tiream este constituit din 

bunurile definite prin Legea 213/17.11.1998 - privind proprietatea publică și regimul juridic al 

acesteia, cu modificările si completările ulterioare, art. 4 stipulează că : domeniul privat al statului sau 

al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac 

parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unitățile administrativ-teritoriale au drept 

de proprietate privată si, ulterior, conform OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ, - anexa 4. 

Inventarul domeniului privat, aprobat prin Hotărâri ale Consiliului Local Tiream, se 

completează/modifică de câte ori este necesar, în funcție de schimbarea regimului juridic al imobilului 

(circulația imobilelor: demolări, completări, scoatere, vânzare, etc.) și de proiectele de investiții pe 

care le inițiază autoritatea locală.
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Inventarul bunurilor imobile din domeniul public comunei Tiream, județul Satu Mare: 



 

 

 STATUTUL COMUNEI TIREAM 

56 

 



 

 

 STATUTUL COMUNEI TIREAM 

57 

 



 

 

 STATUTUL COMUNEI TIREAM 

58 

 



 

 

 STATUTUL COMUNEI TIREAM 

59 

 



 

 

 STATUTUL COMUNEI TIREAM 

60 

 



 

 

 STATUTUL COMUNEI TIREAM 

61 

 



 

 

 STATUTUL COMUNEI TIREAM 

62 

 



 

 

 STATUTUL COMUNEI TIREAM 

63 

 



 

 

 STATUTUL COMUNEI TIREAM 

64 

 



 

 

 STATUTUL COMUNEI TIREAM 

65 

 

 

 



 

 

 STATUTUL COMUNEI TIREAM 

66 

II. Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Tiream, județul Satu 

Mare: 

Nr. 

inventar 

Denumire activ fix corporal 

1 Spațiu comercial 2 camere bar, sc A, stânga 

2 Apatiu comercial 1 camera, sc A, dreapta-spațiu alimentare 

3 Apartament bloc fost CEC actual cabinet stomatologic, sc B 

Stânga 

4 Spațiu comercial textile Scara B, dreapta 

5 Apartament 3 camere, sc C, stânga 

6 Apartament 3 camere, sc C dreapta 

7 Apartament 4 camere-locuința sc B, et 

8 Clădire moara 

9 Casa de locuit moara-casa morarului 

10 Casa de locuit Wiezer Tiberiu 

11 Gard parc Primărie-sarma 

12 Gard parc monument 

13 Gard placi beton fost consiliu local Tiream 

14 Gard beton primărie 

15 Gard fost consiliu local Tiream-fier 

16 Gard cămin Vezendiu 

17 Gard cămin Portita-fier 

18 Gard cămin Portita-sarma 

19 Clădire dispensar uman P+1 

20 Pășune la Stana 

21 Pășune Freund Tag 

22 Pășune Colciaret Sud 1 

23 Pășune Colciaret Sud 2 

24 Pășune Colciaret Nord 

25 Pășune Holm 

26 Pășune La Tigani-sus 

27 Teren dispensar uman-teren intravilan 

28 Teren intravilan 

29 Teren intravilan 

30 Teren intravilan 

31 Teren intravilan 

32 Teren intravilan 

33 Teren intravilan 

34 Teren la Tigani-jos Portita 

35 Teren la fântâna Portita 

36 Canal 

37 Fânețe 
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38 Fânețe 

39 Teren (fost CAP vechi)-teren intravilan 

40 Teren de sub bloc 

41 Grajd 3 încăperi 

42 Podeț tubular 

43 Podeț tubular 

44 Pod peste dig 

45 jgheab la pășune 

46 jgheab la pășune 

47 jgheab la pășune 

48 Fântâna arteziana 

49 Fântână arteziana pășune 

50 Teren fost Consiliu Vezendiu 
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ANEXA Nr. 12 

Principalele entități privind societatea civilă, respectiv partidele 

politice, sindicatele, cultele, instituțiile de utilitate publică, 

precum și celelalte organizații nonguvernamentale, care au sediul 

sau punctul declarat că funcționează la nivelul unității 

administrativ-teritoriale 

 

Principalele partide politice din comuna Tiream sunt: 

• Partidul Civic Maghiar (PCM) – 6 consilieri; 

• Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE)– 2 consilieri; 

• Partidul Național Liberal (PNL) – 1 consilier;     

• Partidul Mișcarea Populară (PMD) – 1 consilier;     

• Frontul Tineretului (FDG) – 1 consilier. 

 

 Cultele religioase din comuna Tiream sunt următoarele: 

- Biserica ortodoxă din Vezendiu a fost ridicată în 1700 și are hramul Schimbarea la față, 

actuala casă parohială a fost construită pe locul vechii biserici din lemn; 

- Biserica Ortodoxă Portița poartă hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril; 

- Biserica Ortodoxă din Tiream poartă hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril.; 

- Biserica Romano-Catolică Tiream poartă hramul Înălțarea Sfintei Cruci Biserica . 
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ANEXA Nr. 13 

Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor 

încheiate de comunei Tiream 

Comuna Tiream face parte din Asociația Rurală Câmpia Careiului și Ierului ,la care a 

aderat prin HCL.nr. 22 din 31.05.2005 și din Asociația de Dezvoltare intercomunitară ADI 

Satu Mare, în baza HCL.nr.6 din 11.02.2008.  

Comuna Tiream este înfrățită cu: 

-  Comuna TEREM din Ungaria în baza HCL.nr.29 din 11.12.2006; 

- Comuna CHAMBRETAUD din Franța în baza HCL.nr.30 din 11.12.2006; 

- Comuna VILOK din Ucraina; în baza HCL.nr. 9  din 15.02.2018 

- Comuna PUSZTAFALU din Ungaria în baza HCL.nr. 8 din 15.02.2018 
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ANEXA Nr. 14 

Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare 

se asigură din bugetul local, prin care se 

promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură 

culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții 

     

 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului, 

proiectului sau 

activității, după caz 

Descrierea elementelor de identitate locală de 

natură culturală, istorică, obiceiurilor și/sau 

tradițiilor care se promovează/consolidează 

Perioada în 

care se 

realizează 

 0 1 2 3 

 1. Balul Strugurilor 

Promovează încheierea culesului de struguri, 

alături de echipa de dansatori ai comunei 

Tiream 

Octombrie-

noiembrie 

 2. Ziua Comunei Ștrudelul-specific gastronomiei șvăbești 14 septembrie 

 3. 
Ziua Familiei si a 

Copiilor 

Promovează importanta si rolul familiei in 

educarea copiilor in cadrul Comunei noastre 
Mai-1 iunie 

 

 

 


