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                           Proces – verbal  

încheiat azi data de  30 octombrie  2019 cu ocazia desfăşurării lucrărilor şedinţei  
Consiliului local al comun ai Tiream, întrunit în şedinţă ordinară 

  

 
         Consiliul local al comunei Tiream, a fost convocat în şedinţă ordinară pentru data de   
30 octombrie 2019, orele 14,00 în baza  Dispoziţiei nr. 245/2019, emisă de primarul comunei 
Tiream la data de 21 octombrie.2019.  

Publicitate şedinţei s-a realizat prin  publicarea Anunţului de şedinţă  şi a Odinii de zi 
în data de 21.10.2019 pe site-ul comunei Tiream, în conformitate cu prevederile Legii privind 
transparenţa decizională în administraţia publică locală nr.52/2003 şi a art.135,alin.,(4) din 
Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, şi prin afişarea  proiectelor de 
hotărâre la avizierul Primăriei conform procesului verbal de afişaj nr. 3137/22.10.2019.   
 Invitaţia consilierilor locali  la şedinţă  s-a făcut în scris prin convocatorul înregistrat 
sub nr.3174 din 25.10.2019. În urma convocării  făcute  în scris,  la şedinţă sunt prezenţi un 
număr de 11 consilieri  locali  din totalul de 11  în funcţie, după cum urmează : Babţan Dorel, 
Budai Csaba,   Kontz Zoltan, Lieb Beata , Magdas Elisabeta, Man  Niculae, Reszler Adalbert 
-Gheorghe,  Straţi  Vasile, Suciu  Irina , Vinkler Valter , Zold Maria Tunde  şi domnul  Indre 
Nicolae  în calitate de delegat sătesc al satului  Vezendiu .  

Prezenţa consilierilor locali fiind majoritară, sunt îndeplinite prevederile art. 137 din 
O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ.  Şedința se consideră statutară.  

Din partea executivului participă la şedinţa consiliului local :dl. primar Tar Nicolae şi    
d-na secretar Grigoraş Maria. 

Dl primar Tar Nicolae,  prezintă ordinea de zi a şedinţei şi 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 11 voturi pentru, din 11 consilieri  în funcţie : Babţan Dorel, Budai Csaba,   
Kontz Zoltan, Lieb Beata, Magdas Elisabeta,  Man  Niculae, Reszler Adalbert – Gheorghe,  
Straţi  Vasile, Suciu Irina , Vinkler Valter şi Zold Maria -Tunde.  
Voturi împotrivă, nu sunt.  
Abţineri nu sunt.  
 Ordinea de zi aprobată  conţinând 7 puncte dezbătute în următoarea ordine: 

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

Tiream din data de 26.08.2019; 
 2). Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de  execuţie al Bugetului  local  de 
venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream pe trimestrul  III , anul 2019; 

 3). Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Comunei Tiream, pe anul 2019; 
 4) Proiect de hotărâre privind alocarea  unor sume din bugetul comunei pentru 
achiziţionarea şi montarea unui cazan din oţel cu funcţionare pe combustibil solid cu 
gazeificare; 
 5) Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare   
a Consiliului local al comunei Tiream; 



 6) Proiect de hotărâre privind  reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Tiream şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii. 
 Iniţiator proiecte: Primarul comunei Tiream, dl.Nicolae TAR. 
          7) Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.  

 Pct.1. Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului local  al 
comunei Tiream din data de 26.08.2019; 

 D-na secretar Grigoraş Maria,supune aprobării consiliului local procesul verbal al 
şedinţei anterioare(şedinţa din 26 august 2019), conform art.138 ,alin.(15) din O.U.G. 57/ 
2019 privind Codul administrativ . 

 În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii  procesul –verbal  este 
aprobat cu 8 voturi pentru şi 3 abţineri.  

   Au votat pentru : Budai Csaba,   Kontz Zoltan, , Magdas Elisabeta,  Man  Niculae, 
Reszler Adalbert – Gheorghe,  Suciu Irina , Vinkler Valter şi Zold Maria -Tunde .  

Voturi împotrivă - nu sunt,  
 Abțineri – 3., Dl.cons. Babtan Dorel, dl.cons. Straţi Vasile şi d-na cons. Lieb Beata. 
Doamna secretar ,Grigoraş Maria , informează preşedintele de şedinţă, cu privire la 

cvorumul  necesar  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:  

Alin. (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 aprobate la ordinea de zi .  

Constat că nu avem cazuri de incompatibilitate.  
Dl.   preşedinte de şedinţă, consilier local KONTZ  ZOLTAN  preia lucrările şedinţei  

consiliului local şi  supune dezbaterii  primul  proiect de hotărâre  aprobat  la ordinea de zi. 
 Pct.nr.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de  execuţie al 
Bugetului  local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream pe trimestrul  III , anul 2019; 
 Iniţiator proiect : primar Tar Nicolae.  
 Preşedinţii comisiile de specialitate  nr.1, nr.2 şi nr. 3, prezintă  avizele de aprobare  
acordate   proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. 
(3) , lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ , este votul majorităţii absolute  a  
consilierilor locali în funcţie, respectiv 6 voturi. 
  Dl.  preşedinte de şedinţă, Kontz Zoltan : întreabă dacă sunt  propuneri de modificare 
sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.  
 Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri. Nu sunt. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în  forma prezentată. 
 În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii proiectul de hotărâre  este 
aprobat cu 11 voturi „pentru”  din 11 consilieri în funcţie  fiind astfel adoptată HCL. Nr.35 
din 30 octombrie 2019.   
 
 



 
Au votat „pentru” următorii consilieri locali: Babtan Dorel, Budai Csaba,   Kontz Zoltan, 

Lieb Beata, Magdas Elisabeta, Man Niculae , Reszler Adalbert – Gheorghe, Straţi Vasile , 
Suciu Irina , Vinkler Valter  şi  Zold  Maria -Tunde. 

Voturi împotrivă, nu sunt.  
Abţineri : nu sunt. 

  Pct.nr.3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de venituri şi 
cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2019; 
 Iniţiator proiect : primar Tar Nicole.  
 Preşedinţii comisiile de specialitate  nr.1, nr.2 şi nr.3, prezintă  avizele de aprobare  
acordate   proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. 
(3) , lit.a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ este votul majorităţii absolute a 
consilierilor locali în funcţie, respectiv 6 voturi. 
  Dl președinte de şedinţă, Kontz Zoltan : întreabă dacă sunt  propuneri de modificare 
sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.  
 Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri. Nu sunt. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în  forma prezentată. 
 În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii proiectul de hotărâre  este 
aprobat cu 11 voturi „pentru”  din 11 consilieri în funcţie  fiind astfel adoptată HCL. Nr.36 
din 30 octombrie 2019.   

Au votat „pentru” următorii consilieri locali: Babţan Dorel, Budai Csaba,   Kontz Zoltan, 
Lieb Beata, Magdas Elisabeta,  Man Niculae, Reszler Adalbert – Gheorghe, Straţi Vasile , 
Suciu Irina , Vinkler Valter  şi  Zold  Maria - Tunde. 

Voturi împotrivă, nu sunt.  
Abţineri : nu sunt. 

 Pct.nr.4. Proiect de hotărâre privind alocarea  unor sume din bugetul comunei 
pentru achiziţionarea şi montarea unui cazan din oţel cu funcţionare pe combustibil 
solid cu gazeificare; 
 Iniţiator proiect : primar Tar Nicole.  
 Preşedinţii comisiile de specialitate  nr.1, nr.2 şi nr.3, prezintă  avizele de aprobare  
acordate   proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. 
(3) , lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, este votul majorităţii absolute  a 
consilierilor locali în funcţie, respectiv 6 voturi. 
  Dl președinte de şedinţă, Kontz Zoltan : întreabă dacă sunt  propuneri de modificare 
sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.  
 Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri.Nu sunt.. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în  forma prezentată. 
 În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii proiectul de hotărâre  este 
aprobat cu 11 voturi „pentru”  din 11 consilieri în funcţie  fiind astfel adoptată HCL. Nr.37 
din 30 octombrie 2019.   

Au votat „pentru” următorii consilieri locali: Babţan Dorel, Budai Csaba,   Kontz Zoltan, 
Lieb Beata, Magdas Elisabeta,  Man Niculae, Reszler Adalbert – Gheorghe, Straţi Vasile , 
Suciu Irina , Vinkler Valter  şi  Zold  Maria Tunde. 

Voturi împotrivă, nu sunt.  
Abţineri : nu sunt. 

 Pct.nr.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare   a Consiliului local al comunei Tiream; 
  Iniţiator proiect : primar Tar Nicole.  
 Preşedinţii comisiile de specialitate  nr.1, nr.2 şi nr.3, prezintă  avizele de aprobare  
acordate   proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. 
(3) , lit.i) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, este votul majorităţii absolute a 
consilierilor locali în funcţie, respectiv 6 voturi. 



  Dl președinte de şedinţă, Kontz Zoltan : întreabă dacă sunt  propuneri de modificare 
sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.  

Dl. consilier Man Niculae  spune :  potrivit art.16 din proiectul de hotărâre  privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local : „Consiliul local se 
întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună , la convocarea primarului”. Din câte 
ştiu eu, domnule primar ,consiliul local al comunei Tiream este convocat în şedinţă ordinară  
o dată la două luni  şi nu în fiecare lună, de ce ?. 

Dl.primar :  eu am convocat  Consiliul local al comunei Tiream în şedinţă ordinară o 
dată la două luni pentru că nu au  fost iniţiate proiecte de hotărâri care să necesite  
adoptarea de hotărârii în fiecare lună. 

Dl. consilier Man Niculae  spune: potrivit   art.34, alin.(1)   din proiectul de hotărâre  
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local :”Pentru 
participarea la şedinţele consiliului  şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul 
la o indemnizaţie  lunară „  , iar la alin.(2) se stipulează  „Indemnizaţia  pentru consilierii locali  
care participă la  şedinţele ordinare  ori la şedinţele extraordinare  ale consiliului local  şi ale 
comisiilor de specialitate  este în cuantum de  până la 10 % din indemnizaţia primarului”.  

D-na secretar ,  care este procentul indemnizaţie  membrilor consiliului local Tiream , 
pentru participarea la şedinţele consiliului local ?. 
 D-na secretar răspunde :  membrii consiliului local al comunei Tiream , cu excepţia 
viceprimarului, primesc  o indemnizaţie  aprobată de  Consiliul local al comunei Tiream prin 
HCL.nr.37/2017 privind stabilirea  procentului  indemnizaţiei  pentru membrii Consiliului 
local  al comunei  Tiream, adoptată la data de 24.07.2017, pe care o prezint consiliului local. 
Dacă membri consiliului local sunt nemulţumiţi ,vă rog să iniţiaţi un proiect de hotărâre prin 
care să faceţi o altă propunere. 
 . Dl. consilier Man Niculae  spune: potrivit art.38 din proiectul de hotărâre  privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local „Aleşii locali  care folosesc 
autoturismele proprietate personală sau mijloace de transport  în comun  pentru a se deplasa 
din localitatea  în care domiciliază  în localitate în care se desfăşoară  şedinţa  consiliului 
local  sau comisiilor de specialitate  primesc contravaloarea transportului”. Din câte ştiu eu 
până în prezent nu a primit nici un consilier  contravaloarea transportului ,de ce?. 
          D-na secretar, răspunde : prevederea este valabilă  începând cu data de astăzi, dacă 
doriţi decontarea transportului vă rog să depuneţi  decontul la contabilitatea primăriei. 
           Nu sunt alte luării de cuvânt şi nici propunerii de  modificare sau completare a 
proiectului de hotărâre prezentat. 
 Dl.preşedinte de şedinţă, Kontz Zoltan:supun la vot proiectul de hotărâre în  forma 
prezentată. 
 În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii proiectul de hotărâre  este 
aprobat cu 11 voturi „pentru”  din 11 consilieri în funcţie  fiind astfel adoptată HCL. Nr.38 
din 30 octombrie 2019.   

Au votat „pentru” următorii consilieri locali: Babţan Dorel, Budai Csaba,   Kontz Zoltan, 
Lieb Beata, Magdas Elisabeta,  Man Niculae, Reszler Adalbert – Gheorghe, Straţi Vasile , 
Suciu Irina , Vinkler Valter  şi  Zold  Maria Tunde. 

Voturi împotrivă, nu sunt.  
Abţineri : nu sunt. 

 Pct.nr.6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Tiream şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 
 Iniţiator proiect : primar Tar Nicole.  
 Preşedinţii comisiile de specialitate  nr.1, nr.2 şi nr.3, prezintă  avizele de aprobare  
acordate   proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 
 Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. 
(1) ,din O.U.G. 57/2019, este votul majorităţii simple a consilierilor locali prezenţi, respectiv 6 
voturi. 
  Dl președinte de şedinţă, Kontz Zoltan : întreabă dacă sunt  propuneri de modificare 
sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.  
 



 
 Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri. Nu sunt. 
 Dl.preşedinte de şedinţă, Kontz Zoltan :supun la vot proiectul de hotărâre în  forma 
prezentată. 
 În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii proiectul de hotărâre  este 
aprobat cu 10 voturi „pentru”  din 11 consilieri prezenţi  fiind astfel adoptată HCL. Nr.39 din 
30 octombrie 2019.   

Au votat „pentru” următorii consilieri locali: Babţan Dorel, Budai Csaba,   Kontz Zoltan, 
Lieb Beata, Magdas Elisabeta,  Reszler Adalbert – Gheorghe, Straţi Vasile , Suciu Irina , 
Vinkler Valter  şi  Zold  Maria Tunde. 

Voturi împotrivă : 1. Dl. cons. Man Niculae.  
 7) Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali. 

 Dl.cons. Babtan Dorel : domnule primar vine Ziua de 1 Decembrie, Ziua României, 
căminul cultural din  localitatea Vezendiu  va fi gata de renovat până atunci ? 

Dl. Primar, răspunde : da până la data de 30  noiembrie va fi gata .  
Dl.cons. Babtan Dorel spune . domnule primar ar trebuie să ştiu pe ce dată vom 

organiza manifestaţiile , deoarece trebuie să stabilim programul cultural artistic. 
Dl primar, în urma  discuţiilor purtate  cu, membri consiliului local şi cu delegatul 

sătesc al satului Vezendiu, dl. Indre Nicolae , am convenit să  se organizeze Ziua României 
,în localitatea Vezendiu , în data de 30 noiembrie. 

Dl. delegat sătesc Indre Nicolae spune : domnule primar este vorba de hidranţi din  
Vezendiu , cred că sunt insuficienţi în caz de  incendiu . 

Dl.primar:  domnule Indre , vă rog să  identificaţi  de câţi hidranţi este nevoie  şi să-mi 
prezentaţi situaţia   ,iar eu voi face  o adresă  la APASERV Satu Mare  pentru suplimentarea  
numărului existent cu  numărul  necesar. 
            D - na secretar , domnilor consilierii vă informez că HCL nr.26 din 26 iunie 2019 
privind modificarea prin act adiţional  a contractului de închiriere  nr. 1037/22.05.2015  
încheiat între Comuna Tiream şi Ştefan Constantin  în sensul diminuării suprafeţei de pajişti 
permanente (păşuni) închiriate, din  păşunea aflată în proprietatea privată a  comunei Tiream 
, a fost atacată  în instanţă  de judecată de către dl. Ştefan Constantin,. Acţiunea se află pe 
rolul Judecătoriei Carei   înregistrată sub dosar  nr.3267/218/2019. 
  Pentru a ne apăra s-a angajat un apărător legal ,în persoana d - lui avocat Gurzău 
Viorel din Baroul Satu Mare. 
            Nu sunt alte întrebări, interpelări, petiţii şi /sau informării. 

 Dl. preşedinte de şedinţă , consilier local KONTZ ZOLTAN ,mulţumeşte primarului şi 
consilierilor pentru participarea la şedinţa şi declară încheiate lucrările şedinţei consiliului 
local, convocat în şedinţă ordinară, prin Dispoziţia nr.245/2019 emisă de primarul comunei 
Tiream la data de 21 octombrie 2019 

 
                                   Tiream, la  30 octombrie  2019. 
 
 
          Preşedinte  de  şedinţă,                                 Secretar General UAT Tiream 
     Consilier local: Kontz Zoltan                                 jr. Maria Grigoraş  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red./Tehn. M.G. 
1.Ex.original 


