
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
    - P R I M A R - 
Nr.1271 din 07.06.2018 
 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Tiream, judeţul Satu Mare  

 
Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de  ___2018; 
Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 1264 din 06.06.2018, din care rezultă necesitatea 
însuşirii de către consiliul local a variantei finale a proiectului de stemă a  comunei Tiream, 
judeţul Satu Mare ,expunerea de motive a primarului comunei Tiream nr.1265 din 07.06.2018,  
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tiream; 

Văzând procesul verbal nr. 1284 din care rezultă că s-a îndeplinit procedura dezbaterii 
şi consultării cetăţenilor privind afişarea proiectului de stemă la sediul consiliului local, afişare 
care a avut loc în ziua de 11 iunie 2018; 
 Luând în considerare prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, republicată; 
 Ţinând cont de prevederile art. 1, alin. 3-5 şi ale art. 2 din H. G. nr. 25/ 2003 privind 
stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, 
oraşelor şi comunelor şi de prevederile art.10 din Legea nr.102/ 1992 privind stema ţării şi 
sigiliul statului, 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1) şi alin.(9), coroborate cu prevederile art. 45, alin. 
(1) şi art.115, alin.(1). lit.b) din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 ART.1. -  Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă a comunei Tiream,  judeţul 
Satu Mare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 ART.2. - Se aproba explicaţia heraldică a culorilor şi simbolurilor conform anexei nr.2 la 
prezenta hotărâre.  
 ART.3.- Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului comunei Tiream, 
care o va transmite Comisiei Judeţene de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie din cadrul 
Consiliului Judeţean Satu Mare. 
           ART.4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu 
Mare, se publică pe situl www.tiream.ro,  cetăţeni prin  afişarea la  avizierul Primăriei comunei 
Tiream, în spaţiul accesibil publicului.    
 
                               

                Tiream, la   7 iunie 2018 
  

                                                             I N I Ţ I A T O R, 
                                                                    PRIMAR, 
                                                               dl.Tar Nicolae  
 

 
Red./Tehn. G.M. 
2 Ex. originale 
 

http://www.tiream.ro/
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Anexa nr.2 la Proiectul de hotărâre nr. 1271/2018 
 

 

“STEMA COMUNEI  TIREAM” 
 

Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei Comunei Tiream,  

judeţul Satu Mare 
 

Descrierea heraldică a stemei: 

 

Stema comunei Tiream, se compune, conform anexei nr.1, dintr-un scut francez 

medieval triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. 

În partea dreaptă, în  câmp de argint, se află o floare de frăsinel natural. 

În partea stângă, în  câmp verde, se află trei spice de grâu de aur. 

  În vârful scutului, în  câmp roşu, se află o pasărea în postură de vigilenţă ţinând 

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

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

Semnificaţiile elementelor stemei: 

 

Spicele de grâu semnifică activitatea specifică zonei, agricultura iar numarul lor 

indică numărul satelor componente ale comunei. 

Frasinelul (Dictamnus albus) face trimitere la flora Sitului Natura 2000 arie 

naturală protejată de interes comunitar din zonă. 

Pasărea în postură de vigilenţă ţinând în gheara dreaptă o inimă din care se 

înfruptă, stând pe trei dealuri, face trimite la stema familiei Karoly a carei familii a 

aparţinut comuna.  

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de 

comună. 

 

Tiream, la   7 iunie 2018 

  

                                                             I N I Ţ I A T O R, 

                                                                    PRIMAR, 

                                                               dl.Tar Nicolae  
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Anexa nr.2 la Proiectul de hotărâre nr. 1271/2018 

 

“STEMA COMUNEI  TIREAM” 
 

Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemeiComunei Tiriam,  

judeţul Satu Mare 
 

Descrierea heraldică a stemei: 

 

 Stema comunei Tiream, se compune, conform anexei nr.1, dintr-un scut francez 

medieval triunghiular cu marginile rotunjite, pe fond verde, încărcat cu o şapă roşie. 

Şapa este încărcată cu o pasărea în postură de vigilenţă ţinând în gheara dreaptă o 

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

În partea dreaptă, pe fond verde, se află o floare de frăsinel de aur  

În partea stângă, pe fond verde, se află trei spice de grâu de aur. 

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

Semnificaţiile elementelor stemei: 

 

Spicele de grâu semnifică activitatea specifică zonei, agricultura iar numarul lor 

indică numărul satelor componente ale comunei. 

Frasinelul (Dictamnus albus) face trimitere la flora Sitului Natura 2000 arie 

naturală protejată de interes comunitar din zonă. 

Pasărea în postură de vigilenţă ţinând în gheara dreaptă o inimă din care se 

înfruptă, stând pe trei dealuri, face trimite la stema familiei Karoly a carei familii a 

aparţinut comuna.  

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de 

comună. 

 

Tiream, la   7 iunie 2018 

  

                                                             I N I Ţ I A T O R, 

                                                                    PRIMAR, 

                                                               dl.Tar Nicolae  
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                             “STEMA COMUNEI  TIREAM” 
 

Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei Comunei Tiream, din 

judeţul Satu Mare 
 

Descrierea heraldică a stemei: 

 

Stema comunei Tiriam, se compune, conform anexei nr.1, dintr-un scut francez 

medieval triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în săritoare. 

În dreapta şi în stânga, în câmp de argint, se află câte o floare de frăsinel natural. 

În partea superioară, în câmp roşu, se află o pasărea în postură de vigilenţă ţinând 

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

În vârful scutului, în câmp roşu, se află trei spice de grâu de aur. 

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

 

Semnificaţiile elementelor stemei: 

 

Frasinelul (Dictamnus albus) face trimitere la flora Sitului Natura 2000 arie 

naturală protejată de interes comunitar din zonă. 

Pasărea în postură de vigilenţă ţinând în gheara dreaptă o inimă din care se 

înfruptă, stând pe trei dealuri, face trimite la stema familiei Karoly a carei familii a 

aparţinut comuna.  

Spicele de grâu semnifică activitatea specifică zonei, agricultura iar numarul lor 

indică numărul satelor componente ale comunei. 

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de 

comună. 

 

Tiream, la   7 iunie 2018 

  

                                                             I N I Ţ I A T O R, 

                                                                    PRIMAR, 

                                                               dl.Tar Nicolae  
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