
Informarea primarului privind activitățile realizate  

de Primăria comunei TIREAM 

în cursul anului 2017  

 

În conformitate cu prevederile art. 63, alin. 3, lit. „a” din Legea nr 215/2001, modificată şi 

completată cu Legea nr. 286/2006, privind administraţia publică locală, primarul comunei 

Tiream,  Tar Nicolae prezintă, un raport anual privind starea economică şi socială a comunei 

 

În domeniul investițiilor și domeniului public : 

Au fost depuse şi câștigate mai multe proiecte de finanţare din programe naţionale şi 

europene după cum urmeza: 

1. Proiectul „extinderea experienței către noi comunități” din cadrul proiectului 

„Îmbunătățirea condițiilor de viață ale Romilor și altor grupuri vulnerabile aflate în 

condiții sociale de trai precare din regiunile Satu Mare si Maramureș” 

Au fost depuse proiecte prin PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCLĂ: 

1. „Reabilitare străzi de interes local în comuna Tiream, jud. Satu Mare” 

2. „Modernizarea Cămin Cultural Vezendiu, comuna Tiream, jud. Satu Mare” 

3. „Construirea (realizare si dotare) „Gradinița cu Program Normal Tiream, 4 

grupe, din localitatea Tiream, comuna Tiream, județul Satu Mare” 

4. Construirea (realizare si dotare) „Școala Primară Tiream, P+1E, comuna 

Tiream, județul Satu Mare” 

5. „Reabilitare și dotare, respectiv extindere clădire „Primăria Comunei Tiream” 

județul Satu Mare” 

6. „Reabilitare si dotare Școala Gimnazială Tiream , loc. Tiream, comuna Tiream, 

județul Satu Mare” 

7. „Reabilitare si dotare „Școala Primara Vezendiu” în satul Vezendiu, comuna 

Tiream, județul Satu Mare” 

 Dintre proiectele depuse a fost declarat căştigător şi s-a semnat contractul de finanţare al 

proiectului – Construirea (realizare si dotare) „Gradinița cu Program Normal Tiream, 4 grupe, 

din localitatea Tiream, comuna Tiream, județul Satu Mare”   

A mai fost depus și un proiect prin Grupul de Acţiune Locală SUD-VEST SATU MARE : 

denumit „Dotarea serviciilor publice din comuna Tiream, județul Satu Mare” care conține un 

tractor și un tocător, proiect care a trecut de prima fază de atribuire și se afla la AFIR pt. 

finalizare! 

Din bugetul local, în cursul anului 2017 au fost executate următoarele lucrari: 

1. Reparație străzi în comuna Tiream, Etapa I- străzi în satele Vezendiu și Portița 

2. Reparație străzi în comuna Tiream Etapa II- străzi în localitatea Tiream 

3. Reparații capitale la Școala primară din localitatea Tiream 

4. Construire teren de sport cauciucat, multifunctional 

5. Reabilitarea si amenajarea curții școlii gimnaziale Tiream 

6. Renovarea caminului cutural din Tiream 

În domeniul activităților administrative, culturale și altele: 

1. Am forat o făntână arteziană în localitatea Portița si va urma forarea a doua arteziene 

unul în localitatea Vezendiu și unul în Titream, în vederea îmbunătăţirii alimantării 

populaţiei cu apă potabilă. 



2. S-au alocat fonduri pentru unităţile de cult de pe raza comunei în vederea realizării 

unor investiţii de strictă necesitate de către aceştia:  

a) Parohia  Ortodoxă din Vezendiu si Portita a beneficiat de fonduri pentru 

construirea unei capele mortuare 

b) Parohia  Catolică din Tiream a beneficiat de fonduri  pentru realizarea încălzirii 

bisericii 

c) Parohia  Ortodoxă din Tiream a beneficiat de fonduri pentru lucrari de renovare 

3. A fost organizat în luna august Ziua comunei Tiream 

4. Echipa de fotbal Victoria Tiream a participat la competițiile organizata de AJF Satu 

Mare, liga a IV- a 

5. S-au realizat mai multe evenimente importante demarate de catre Primaria comunei ca 

de exemplu: continuarea păstrării traditiei locale „ Balul Strugurilor”, și  cu o cazia 

sărbătoririi Paștelui, s-a organizat şi în anul 2017 tradiționalul obicei „Aruncarea cu 

oul” 

6. S-a organizat întalniri cu reprezentanții comunelor Pusztafalu din Ungaria și cu 

reprezentanții comunei Vilok din Ucraina, cu care dorim să colaboram în mai multe 

proiecte comune, transfrontaliere și din aceeast scop, dorim să semnăm un ACORD DE 

COOPERARE (vizând infrațirea comunei Tiream cu localitățile sus amintite). 

7. În anul 2017 s-a realizat construcţia site-ului oficial, bilingv al comunei conf. legii, în 

vederea realizării unei comunicaţii eficiente cu cetăţenii comunei, dar şi asigurării 

prezenţei noastre permanenete în lume prin reţeaua internet, acesta fiind principala 

sursă de informare azi a tuturor categoriilor interesate. 

8.  În cursul anului s-au convocat 11 şedinţe  ale Consiliului Local, unde au fost înaintate 

53 de Proiecte de hotărâre, finalizate prin adoptare a 53 Hotărâri ale Consiliului Local 

Tiream.  

 

Putem să afirmăm deci, că în anul 2017, atât Consiliul Local, Primăria, comisiile de 

specialitate şi tot aparatul autorităţii administraţiei publice locale a funcţionat în mod 

corespunzător, îndeplinind misiunea de a pune în practică voinţa cetăţenilor comunei. 

Mie îmi cade în sarcină deci să-i transmit tuturor mulţumiri pentru acest lucru, şi să îi 

cer în continuare tot sprijinul în eforturile noastre viitoare în binele comunei.  

 

 

Primar, 

Tar Nicolae    

 


