
S T A T U T U L 
comunei Tiream, judeţul Satu Mare 

 
Art.1.- În conformitate cu prevederile art.38 alin.(2) lit.”b” din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, a O.G. nr.53/2002 privind Statutul-
cadru al unităţii administrativ-teritoriale şi Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul Local al Comunei 
Tiream, judeţul Satu Mare  aprobă prezentul statut. 

Art.2.- Comuna Tiream este unitate administrativ - teritorială de bază, 
care cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii. 
Comuna este alcătuită din 3 sate după cum urmează: Tiream, Vezendiu şi 
Portiţa. 

Orice modificare a limitei administrativ-teritoriale se poate efectua numai 
în temeiul legii. 

Satul de reşedinţă este Tiream în care îşi au sediul autorităţile 
administraţiei publice locale şi sunt grupate celelalte autorităţi şi instituţii 
publice reprezentative pentru comună. 

Colectivitatea asupra căreia îşi exercită autoritatea consiliul local, 
primarul comunei şi primăria, cuprinde totalitatea locuitorilor care trăiesc şi au 
domiciliul stabil în comuna Tiream, sau îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul 
comunei.  

Art.3.- Din punct de vedere geografic, comuna Tiream este situată în 
nord –vestul României, în partea de  vest  a judeţului Satu Mare în câmpia 
Eriului ,pe valea râului Eriu, la o distanţă de 44 km de municipiul Satu Mare , 8 
km de mun.Carei , prin comună trece drumul judeţean 108 N , precum şi calea 
ferată Carei – Zalău . 

 Comuna  Tiream se învecinează la : 
-  nord-vest  cu mun.Carei ,  
- vest cu comuna Petreşti , 
-  sud cu comuna Andrid şi comuna Santău , 
- est  cu comuna Căuaş . 

Art.4.- Suprafaţa administrativă a comunei este de 5402 ha din care 
intravilan 351 ha  

Art.5.- 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 Portiţa din anul 1270. 

          În evul mediu aparţine domeniului neamului Kaplony, neamul 
de origine al celor mai importante familii nobiliare din zona Satu 
Mare, cum ar fi familia Károlyi, în a cărei proprietate va rămâne 
Tireamul.  
          

 



 În secolul al XVIII-lea, familia colonizează aici şvabi aduşi din satele 
vecine. Biserica satului este unul dintre puţinele exemple de lăcaşe de cult 
destinate cultului reformat care a revenit catolicilor după venirea şvabilor, în 
anul  1777.  
          O mare parte a populaţiei, însumând 295 de persoane, a fost deportată în 
lagărele de muncă din U.R.S.S. în anul 1945.  
          Pământul  prielnic culturilor agricole determină preponderenţa 
agriculturii în cadrul ocupaţiilor localnicilor. 

Art.6.- (1) După ultimul recensământ din anul 2011 populaţia stabilă a 
comunei este de 2226 locuitori repartizată pe sate astfel : 

- Satul Tiream                  1.540 locuitori ; 
- Satul Vezendiu                 456  locuitori ; 
- Satul  Portiţa                      230 locuitori ; 

(2) Structura pe naţionalităţii în procente fiind de 45 % de naţionalitate română 
,55 % de alte naţionalităţii; din care cca 12% de naşionalitate germană,cca .25% 
de naţionalitate maghiară, cca.17% de etnie rromă,şi 1%  alte naţionalităţi. 

Art.7.- Administraţia publică în comună se bazează pe principiile 
autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor 
administraţiei publice locale şi consultării cetăţenilor în probleme locale de 
interes deosebit. 

Autonomia priveşte atât organizarea şi funcţionarea administraţiei 
publice locale, cât şi gestiunea, sub propria responsabilitate, a intereselor 
colectivităţilor pe care le reprezintă. 

Autorităţile administraţiei publice locale, care conduc comuna, prin care 
se realizează autonomia locală în comună sunt consiliul local, ca unitate 
deliberativă şi primarul ca autoritate executivă, care îşi desfăşoară activitatea în 
local propriu, atribuţiile lor fiind stabilite de Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale. 

Consiliul local şi primarul funcţionează ca autorităţi administrative 
autonome şi rezolvă treburile publice din comună în condiţiile prevăzute de 
lege. 

Art.8.-Autoritatea publică locală este obligată să asigure transparenţa 
decizională în cadrul acesteia, în raporturile stabilite între ea cu cetăţenii şi 
asociaţiile legal constituite ale acestora, în acest scop este necesar : 

a) să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă 
de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative ; 

b) să stimuleze participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a 
deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a hotărârilor şi dispoziţiilor 
; 

c) să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii 
publice locale. 

În acest sens principiile care stau la bază sunt  următoarele : 



a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor 
de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei 
publice locale, precum şi asupra proiectelor de hotărâri şi dispoziţii cu caracter 
general ; 

b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa 
autorităţii publice, în procesul de elaborare a proiectelor de hotărâri şi 
dispoziţii, 
 
 cu caracter general ; 

c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în 
procesul de elaborare a proiectelor de hotărâri şi dispoziţii cu caracter general, 
cu respectarea următoarelor reguli : 

1. şedinţele consiliului local sunt publice, în condiţiile legii ; 
2. dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice ; 
3. minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, 

în condiţiile legii. 
Art.9.- În sensul prezentului statut prin autoritatea publică locală se 

înţelege consiliul local comunal ca autoritate deliberativă şi primarul comunei 
ca autoritate executivă. 

Art.10.-În sensul prezentului statut actul normativ este actul emis sau 
adoptat de autoritatea publică locală, cu aplicabilitate generală. 

Art.11.- (1)În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte 
normative autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia să publice un 
anunţ referitor la această acţiune, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu 
accesibil publicului. Autoritatea administraţiei publice locale va transmite 
proiectele de acte normative persoanelor care au depus o cerere pentru 
primirea acestor informaţii. 

(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi 
adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin.(1), cu cel puţin 30 zile înainte de 
supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autoritatea publică locală. 
Anunţul va cuprinde şi o notă de fundamentare, o expunere de motive, după 
caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ 
propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul 
limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, 
sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul actului normativ. 

(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu 
relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor 
de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii de activitate, în 
termenul prevăzut la alin.(2). 

(4) La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va stabili o 
perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau 
opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 



(5) Conducătorul autorităţii publice va desemna o persoană din cadrul 
instituţiei, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească 
propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul 
de act normativ propus. 

(6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare 
autorităţii publice locale numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi 
propunerilor formulate potrivit alin.(4). 

(7) Autoritatea publică locală este obligată să decidă organizarea unor 
întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru 
a  
 
 
fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă 
autoritate publică. 

(8) În cazul în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se 
desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să 
fie organizate. Autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate 
recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuţie. 

(9) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor 
sale excepţionale, impune adoptarea unor soluţii imediate, în scopul evitării 
unor grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se 
supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în 
vigoare. 

Art.12.- Pe teritoriul comunei Tiream îşi desfăşoară activitatea 
următoarele instituţii social-culturale : 

-  4 şcoli şi 3 grădiniţe ; 
- 2 cabinete medicale individuale  
- Consiliul local şi primăria locală ; 
- un dispensar veterinar ; 

                  - 1 punct farmaceutic ; 
- 1 farmacie veterinara 
-  21 societăţi comerciale cu raspundre limitată: 
- Postul de poliţie Tiream cu  doi lucrători ; 
-  6 societăţi agricole ; 
-   1 oficiu poştal ; 
- o bibliotecă comunală ; 
- o staţie de transformare de 110 Kw. 
  - un parc tineret  
-  3 biserici de cult creştin ortodox,  
 -1 biserici de cult romano-catolică   
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Bisericile sunt declarate monumente  . 

Art.13.- Căile de comunicaţii existente pe teritoriul comunei Tiream se 
compun din drum judeţean, drumuri comunale drumuri săteşti şi căi ferate. 

Drumul  judeţean DJ 108 N, asfaltat, intră pe teritoriul comunei Tiream 
prin satul Tiream, trece prin satul Vezendiu şi Portiţa .Un număr de 3(trei) 
drumuri comunale sunt asfaltate ,iar celelalte sunt pietruite şi aparţin 
domeniului public de interes local. 

Art.14.- Activităţile economice specifice comunei sunt agricultura, cu 
ponderea cea mai mare, urmate de comerţ şi prestări servicii, ş.a. 

Unităţile economice sunt amplasate cu precădere în satul Tiream iar o 
parte mai mică în satele componente. 

Art.15.- Serviciul public al comunei se organizează de către consiliul 
local, în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor 
locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de 
care dispune. Consiliul local aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare 
a serviciilor publice, stabileşte competenţele, atribuţiile şi salarizarea 
personalului, în condiţiile prevăzute de lege şi regulamente. Personalul din 
serviciul public local au statut de contractuali. 

Art.16.- Rangul satului Tiream, judeţul Satu Mare , sat reşedinţă de 
comună este rangul IV iar a satelor componente ale comunei este de rangul V 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului naţional. 
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Trecerea localităţilor de la un rang la altul se face prin lege,la 
propunerea consiliului local, cu consultarea populaţiei prin referendum şi a 
instituţiilor implicate. 

Art.18.-Persoanele fizice, române sau străine cu merite deosebite pe plan 
politic, economic, social şi cultural, precum şi altor persoane importante pe plan 
local, li se atribuie titlul de „Cetăţean de onoare”. 

Criteriile pe baza cărora se poate acorda titlul de „Cetăţean de onoare” 

sunt : 
- reprezentarea demnă a intereselor generale ale colectivităţii în organele 

centrale şi locale ale puterii şi contribuţii deosebite la dezvoltarea unor 
obiective în interesul localităţii ; 

- înfiinţarea unor agenţi economici sau contribuţii personale deosebite la 
dezvoltarea celor existenţi, cu urmări favorabile în valorificarea potenţialului 
economic şi a forţei de muncă din comună ; 

- înfiinţarea unor obiective de interes naţional sau contribuţii personale 
deosebite pentru dotarea şi modernizarea celor existente ; 

- crearea de lucrări deosebite pe linie de cultură sau artă românească şi 
universală, contribuţii deosebite la dotarea şi dezvoltarea instituţiilor culturale 
existente în localitate ; 

Drepturile de care se bucură persoanele care primesc titlul de „Cetăţean 
de onoare „ : 

 
 
 
- înscrierea în cartea de onoare a Consiliului Local Tiream şi acordarea 

diplomei şi plachetei „Cetăţean de onoare”. 
Retragerea titlului de „Cetăţean de onoare” se face pentru faptele care 

aduc atingere demnităţii şi prestigiului colectivităţii, intereselor economice şi 
sociale sau culturale ale localităţii. 

Acordarea şi retragerea titlului se face prin hotărârea consiliului local la 
propunerea primarului. 

Art.19.- Cetăţenii comunei Tiream, judeţul Satu Mare au dreptul de a 
participa prin modalităţile prevăzute de lege la viaţa politică, economică , 
socială şi cultural – sportivă din comună. 

Art.20.-Cetăţenii comunei sunt consultaţi, prin referendum, cu privire la 
problemele de interes deosebit, potrivit legii. 

Consultarea cetăţenilor se poate face şi prin adunări populare. 
Art.21.-Convocarea şi organizarea adunărilor populare se face de către 

primar la iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în 
funcţie. 

Convocare se face prin aducerea la cunoştinţă publică a scopului 
adunării, a datei şi locului unde urmează să se ţină adunarea. 



Art.22.- Adunarea populară este valabil constituită în prezenţa 
majorităţii reprezentanţilor familiilor şi adoptă „propuneri” cu jumătate plus 
unu din numărul celor prezenţi. 

Propunerile se consemnează într-un proces-verbal care se înaintează 
primarului. 

Art.23.- Primarul are obligaţia de a aviza propunerile şi a le înainta 
consiliului la prima şedinţa pentru a hotărâri. 

Soluţia adoptată de consiliu se aduce la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului.. 

Art.24.- Bunurile ce aparţin domeniului public sau privat de interes local 
pot fi date, prin hotărârea consiliului local, în administrare instituţiilor publice 
din comună, să fie concesionate ori să fie închiriate.  

De asemenea, consiliul local hotărăşte cu privire la cumpărarea şi 
vânzarea bunurilor care fac parte din domeniul privat de interes local, în 
condiţiile legii. 

Vânzarea, concesionarea, închirierea şi locaţia de gestiune se face prin 
licitaţie publică, organizată în condiţiile legii. 

Înstrăinarea bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei se face 
pe bază de expertiză însuşită de consiliul local. 

Art.25.- În condiţiile legii, consiliul local, poate hotărî asocierea cu alte 
unităţi ale administraţiei publice locale, pentru realizarea unor lucrări şi servicii 
de interes public, precum şi colaborarea cu agenţi economici din ţară sau 
străinătate în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun. 

 
 
 
 
Comuna Tiream face parte din Asociaţia Rurală Câmpia Careiului şi 

Ierului ,la care a aderat prin HCL.nr. 22 din 31.05.2005 şi din Asociaţia de 
Dezvoltare  intercomunitară ADI   Satu Mare,în baza HCL.nr.6 din 11.02.2008.  

Art.26.- Consiliul Local al comunei Tiream hotărăşte înfrăţirea comunei 
cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări. 

Comuna Tiream este înfrăţită cu : 
Comuna  T E R E M din Ungaria în baza HCL.nr.29 din 11.12.2006; 
Comuna CHAMBRETAUD din Franţa în baza HCL.nr.30 din 11.12.2006.  

Art.27.- Consiliul Local al comunei Tiream are iniţiativă în atribuirea şi 
schimbarea denumirilor unor instituţii publice de interes local, a străzilor şi 
altor obiective locale, pe care le înaintează organelor abilitate de lege pentru 
aprobare. 

Art.28.- (1) Însemnele specifice localităţii Tiream şi utilizarea acestora, 
sunt cele stabilite în condiţiile legii. 



(2) Consiliul Local poate stabili în condiţiile legii , însemnele specifice  ale 
localitaţii şi modalităţi de utilizare a acestora. După stabilire Stema localitati va 
fi imprimată pe toate actele eliberate de primarie 

Art.29.- Adoptarea şi modificarea Statutului comunei Tiream se face 
prin hotărârea Consiliului Local al comunei Tiream cu votul a două treimi din 
consilierii în funcţie. 
 

                                  Secretarul comunei, 
                                    ing. Maria Grigoraş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


