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 „Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară azi data de 26 iunie 2019; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre nr.1582/07.06.2019, iniţiat în baza expunerii de motive a 
primarului comunei Tiream nr.1581/06.06.2019,însoţit de raportul de specialitate al compartimentului 
de resort nr. 1563/06.06.2019, precum şi de rapoartele de avizare a comisiilor    de specialitate din 
cadrul Consiliului local Tiream, nr.1,nr.2 şi nr.3, înregistrate sub nr.1736, 1746  şi nr. 1758 din 
26.06.2019;  
 Văzând adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare nr.5744/SJ/05.06.2019, înregistrata 
sub nr.1562/ 05. 06 .2019, cu privire la nelegalitatea  Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tiream nr. 
10/2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal  şi a numerelor administrative  pentru străzile din 
satele componente ale comunei Tiream, însoţită de  Procedura  prealabilă  efectuată de Serviciul 
Juridic şi Contencios Administrativ din cadrul Instituţie Prefectului Judeţului Satu Mare, nr.5869 din 
03.06.2019 privind constatarea nelegalităţii  Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tiream nr. 10/2019, 
prin care se solicită revocarea acesteia pe motivul că aceasta a fost adoptată fără avizul  comisiei  de 
atribuire     de denumiri a judeţului Satu Mare; 
 Luând în considerare faptul că Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tiream nr. 10/2019 
privind aprobarea Nomenclatorului stradal  şi a numerelor administrative  pentru străzile din satele 
componente ale comunei Tiream, nu a fost revocată si nu a produs efecte juridice pana în prezent ; 
 Ţinând cont de prevederile Legii   contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 În temeiul  prevederilor  art. 45 alin. 2, litera e) si art .115, alin 1, litera b), din Legea  
administraţiei  publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. - Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tiream 
 Nr. 10/ 2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal  şi a numerelor administrative  pentru 
străzile din satele componente ale comunei Tiream, adoptată în cadrul şedinţei ordinare  din data 
de 24, aprilie ,2019. 
         Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului , primarului comunei Tiream, 
Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare, compartimentului de resort  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Tiream, se publică  pe  sit-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin 
afişare la avizierul Primăriei  

Tiream, la 26 iunie 2019 
 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         Contrasemnează, 
           Consilier local : Budai Csaba                                   Secretar:jr. Maria Grigoraş 
 
 

 
Red./Tehn.G.M. 

   4.Exemplare originale 
 

Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 respectiv 98 din Legea  
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
                         

             Total consilieri în funcţie ___________11                                       Voturi pentru ____________11 

             Nr. total consilierilor prezenţi ________11                                      Voturi împotrivă ______ nu sunt                                                                             

 Nr. total al consilierilor absenţi _______ 0                                       Abţineri ____________  nu sunt 

Nr. total al consilierilor care au participat la dezbateri şi la vot___11 
 



 
 
 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
COMUNA  TIREAM 

- P R I M A R – 
Nr.1582 din 07.06.2019 
 
 

 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind revocarea HCL.Nr.10/2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal  şi a numerelor 
administrative  pentru străzile din satele componente ale comunei Tiream 

 
 

Având in vedere ; 
  - Expunerea de motive înregistrata sub nr.1581/06.06.2019, întocmită de Primarul comunei 
Tiream, în calitate de iniţiator; 
   - Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului , 
înregistrat sub nr. 1563/ 06.06..2019;  
   - Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare Nr.5744/SJ/05.06.2019,înregistrata sub nr. 
1562/ 05. 06 .2019,  cu privire la nelegalitatea  Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tiream nr. 
10/2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal  şi a numerelor administrative  pentru străzile din 
satele componente ale comunei Tiream; 
     -  Procedura  prealabilă  efectuată de Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ din cadrul 
Instituţie Prefectului Judeţului Satu Mare, nr.5869 din 03.06.2019 privind constatarea nelegalităţii  
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tiream nr. 10/2019  privind aprobarea Nomenclatorului stradal  
şi a numerelor administrative  pentru străzile din satele componente ale comunei Tiream, prin care se 
solicită revocarea acesteia pe motivul  că aceasta a fost adoptată fără avizul  comisiei  de atribuire de 
denumiri a judeţului Satu Mare; 
 Luând în considerare faptul că Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tiream nr. 10/2019 
privind aprobarea Nomenclatorului stradal  şi a numerelor administrative  pentru străzile din satele 
componente ale comunei Tiream, nu a fost revocată si nu a produs efecte juridice pana în prezent ; 
 Ţinând cont de prevederile Legii   contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
  În temeiul  prevederilor  art. 45 alin. 2, litera e) si art .115, alin 1, litera b), din Legea  
administraţiei  publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. - Se aprobă revocarea    Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tiream  
 Nr. 10/2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal  şi a numerelor administrative  pentru 
străzile din satele componente ale comunei Tiream, adoptată în cadrul şedinţei ordinare  din data 
de 24, aprilie ,2019. 
        Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului , primarului comunei Tiream, 
Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, compartimentului de resort  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Tiream, se publică  pe  sit-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin 
afişare la avizierul Primăriei  
 

Tiream, la 7 iunie 2019 
 

I N I Ţ I A T O R 
PRIMAR, 

 Tar Nicolae 
 
 
  

Red./Tehn. G.M. 
Eex.:  2 originale  

 



 
 
 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
COMUNA  TIREAM 

- P R I M A R – 
Nr.1581 din 06.06.2019 
 
 

                                EXPUNERE DE MOTIVE  
privind revocarea HCL.Nr.10/2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal  şi a numerelor 

administrative  pentru străzile din satele componente ale comunei Tiream 
 

  
 Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare Nr.5744/SJ/ 05.06. 2019, 
înregistrata sub nr. 1562/ 05. 06 .2019,  cu privire la nelegalitatea  Hotărârii Consiliului Local al 
Comunei Tiream  nr. 10/2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal  şi a numerelor administrative  
pentru străzile din satele componente ale comunei Tiream; 
  -  Procedura  prealabilă  efectuată de Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ din cadrul 
Instituţie Prefectului Judeţului Satu Mare, nr.5869 /SJ/03.06.2019 privind constatarea nelegalităţii  
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tiream nr. 10/2019  privind aprobarea Nomenclatorului stradal  
şi a numerelor administrative  pentru străzile din satele componente ale comunei Tiream, prin care se 
solicită revocarea acesteia pe motivul  că aceasta a fost adoptată fără avizul  comisiei  de atribuire de 
denumiri a judeţului Satu Mare( art..3,alin.(1)  din O.U.G.nr.63/2002); 
 Luând în considerare faptul că Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tiream nr. 10/2019 
privind aprobarea Nomenclatorului stradal  şi a numerelor administrative  pentru străzile din satele 
componente ale comunei Tiream, nu a fost  contestata la instanţa de contencios administrativ in 
temeiul drepturilor conferite de Legea nr. 340/2004 privind prefectul si instituţia prefectului, republicata, 
cu modificările si completările ulterioare ;   
          Avand in vedere faptul ca Hotararea Consiliului Local al comunei Tiream nr.10/2019 privind 
aprobarea Nomenclatorului stradal  şi a numerelor administrative  pentru străzile din satele 
componente ale comunei Tiream nu a fost revocata si nu a produs efecte juridice pana la aceasta 
data; 
 Ţinând cont de prevederile Legii   contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare  
 În conformitate cu dispozitiile art.  45 alin. 2, litera e) si art .115, alin 1, litera b), din Legea  
administraţiei  publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

 În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele 
ale art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

INIŢIEZ: 
Proiectul de hotărâre privind revocarea HCL.Nr.10/2019 privind aprobarea Nomenclatorului 
stradal  şi a numerelor administrative  pentru străzile din satele componente ale comunei 

Tiream 
 

 
 

Tiream, la 6 iunie 2019 
 

I N I Ţ I A T O R 
PRIMAR, 

 Tar Nicolae 
  

Red.. T.N. /Tehn. G.M. 
Eex.:  2 originale  

 
 
 
 



 
 
 
 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
 - S E C R E T A R - 
Nr.1563 din 06.06.2019 
 
 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE                                                                                                       
privind revocarea HCL.Nr.10/2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal  şi a numerelor 

administrative  pentru străzile din satele componente ale comunei Tiream 

 
       Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare Nr.5744/SJ/ 05.06. 2019, 
înregistrata sub nr. 1562/ 05. 06 .2019,  cu privire la nelegalitatea  Hotărârii Consiliului Local al 
Comunei Tiream  nr. 10/2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal  şi a numerelor administrative  
pentru străzile din satele componente ale comunei Tiream; 
  -  Procedura  prealabilă  efectuată de Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ din cadrul 
Instituţie Prefectului Judeţului Satu Mare, nr.5869 /SJ/03.06.2019 privind constatarea nelegalităţii  
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tiream nr. 10/2019  privind aprobarea Nomenclatorului stradal  
şi a numerelor administrative  pentru străzile din satele componente ale comunei Tiream, prin care se 
solicită revocarea acesteia pe motivul  că aceasta a fost adoptată fără avizul  comisiei  de atribuire de 
denumiri a judeţului Satu Mare ( art..3,alin.(1)  din O.G.nr.63/2002), respectiv: 
  „Art. 3. - (1) Proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale,  având ca obiect atribuirea ca 
denumire a unor nume de personalităţi ori  evenimente istorice, politice, culturale sau de orice alta 
natura ori  schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate si 
avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeana, respectiv    
a municipiului Bucureşti.”     
 „Art. 5. - (1) Solicitarea avizului comisiei de atribuire de denumiri, in  cazurile prevăzute   la art. 

3 alin. (1), este obligatorie. Avizul are caracter   consultativ si se emite cu votul majorităţii membrilor 
comisiei, in termen de  cel mult 60 de zile de la data solicitării.    
 Luând în considerare faptul că Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tiream nr. 10/2019 
privind aprobarea Nomenclatorului stradal  şi a numerelor administrative  pentru străzile din satele 
componente ale comunei Tiream, nu a fost  contestata la instanţa de contencios administrativ in 
temeiul drepturilor conferite de Legea nr. 340/2004 privind prefectul si instituţia prefectului, republicata, 
cu modificările si completările ulterioare ;   
          Avand in vedere faptul ca Hotararea Consiliului Local al comunei Tiream nr.10/2019 privind 
aprobarea Nomenclatorului stradal  şi a numerelor administrative  pentru străzile din satele 
componente ale comunei Tiream nu a fost revocata si nu a produs efecte juridice pana la aceasta 
data; 
 Ţinând cont de prevederile Legii   contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Având în vedere faptul că, HCL:nr.10/2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal  şi a 
numerelor administrative  pentru străzile din satele componente ale comunei Tiream, a fost adoptată 
fără   solicitarea şi obţinerea avizului de la comisie de atribuire de denumirii judeţeană,  
Prefectul Judeţului Satu Mare ,prin Serviciul Juridic şi Contencios administrativ ,solicită  reanalizarea 
hotărârii şi revocarea acesteia. 
 
   Tiream, la 6 iunie   2019. 
                                                                SECRETAR, 
                                                               jr.Maria Grigoraş 
 
Red.. /Tehn. G.M. 
Eex.:  2 originale  

 

 


