
ROMÁNIA  

SZATMÁR MEGYE 

 MEZŐTEREM KÖZSÉG HELYI TANÁCSA  

 

10/2018-as számú  

HATÁROZAT 

 

Adatszolgáltatási Keretegyezmény aláírásáról Mezőterem község közigazgatási 

egység, és az Országos Gépjármű nyilvántartó és gépjárművezetői jogosítvány 

kibocsájtó igazgatósággal 

 

Mezőterem község  Helyi Tanács, 2018., március 19-i azonnali gyűlésén,  

figyelembe véve az előterjesztett Határozattervezetben foglaltakat, egy Keretegyezmény 

aláírásáról Mezőterem község közigazgatási egység, és az Országos Gépjármű nyilvántartó 

és gépjárművezetői jogosítvány kibocsájtó igazgatóság között, amely kölcsönös 

adatszolgáltatásra vonatkozik, Tar Miklós polgármester indokló előterjesztésében foglaltakat, 

valamint az 1, 2, 3-as szakbizottságok jóváhagyó jelentéseit,  

továbbá az alább idézett jogszabályi követelményeket:                         

           „În temeiul prevederilor pct. 101 alin. (9) şi (10) din titlul IX "Impozite şi taxe locale" din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 68 din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor interne nr. 
1.069/1.578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "Impozite şi taxe locale" din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, 
    ţinând seama şi de prevederile specifice din următoarele reglementări: 
    - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    - art. 11^2 alin. (1) lit. a), d) şi e) şi art. 11^5 alin. (1) lit. e) şi h) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim 
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate 
a prelucrărilor de date cu caracter personal” 
 
 a 215/2001-es sz.,módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt közigazgatási 
törvény 36.cikkely (1) bekezdés, a) betűje, a 37. cikkely alapján, amelyeket megerősítenek a 
45 cikkely (1) bekezdés alattiak; 
 
 

ELHATÁROZZA:  

1. cikkely – Jóváhagyja az Adatszolgáltatási Keretegyezmény aláírását Mezőterem 

község közigazgatási egység, és az Országos Gépjármű nyilvántartó és 

gépjárművezetői jogosítvány kibocsájtó igazgatósággal, a csatolt mellékletben 

foglaltak szerint, amely szerves része jelen határozatnak. 

 



 

                                                                                                                                                                 

2. cikkely – Felhatalmazza TAR MIKLÓST, hogy polgármesteri minőségben aláírja 
az adatszolgáltatási protokollt a  az Országos Gépjármű nyilvántartó és 
gépjárművezetői jogosítvány kibocsájtó igazgatósággal 

3. cikkely – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtásával megbízza Tar Miklós 
polgármestert.  

4. cikkely – Jelen határozat közlésével megbízza Mezőterem község jegyzőjét, a 
törvényes határidőben, valamint, valamint közlik Tar Miklós polgármesterrel, aaz 
aláíró Igazgatósággal, közzéteszik a www.tiream.ro hivatalos web-oldalon, és 
kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára.  

 

Mezőterem, 2018 március 19-én  

ÜLÉSELNÖK,        ELLENJEGYZI,  

Magdas Elisabeta      Maria Grigoraş községi jegyző  

Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi 

közigazgatási Törvény 45. (2) bekezdés a) rendelkezéseinek betartása mellett fogadták el.  

Tanácsosok összlétszáma: 11, jelen levő tanácsosok száma – 11, hiányzó tanácsosok 

száma – 0, mellette szavazók száma – 10, ellene szavazók száma -1, tartózkodók száma - 

 

 

Vonatkozó dokumentumok: 

R O M A N I A                                                                                                    JUDETUL 

SATU MARE                                                                                   COMUNA TIREAM                                                                                                                    

- P R I M A R -                                                                                                        Nr.624 din  

19.03.2018 

 

 

PROIECT  DE  HOTARARE                                                                        privind aprobarea 

PROTOCOLULUI –CADRU DE COOPERARE  privind schimbul de informatii dintre Unitatea 

Administrativ Teritoriala Tiream şi Directia Regim Permise de Conducere  şi Inmatriculare a 

Vehiculelor SPCRPCIV Satu Mare 

 

           Consiliul local al comunei Tiream întrunit in sedinta de îndata , astazi 19.03.2018;                                     
 Avand in vedere prevederile  pct. 101 alin. (9) şi (10) din titlul IX "Impozite şi taxe 
locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
art. 68 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor 
interne nr. 1.069/1.578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "Impozite şi taxe 
locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, 
    ţinând seama şi de prevederile specifice din următoarele reglementări: 

http://www.tiream.ro/


    - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    - art. 11^2 alin. (1) lit. a), d) şi e) şi art. 11^5 alin. (1) lit. e) şi h) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim 
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate 
a prelucrărilor de date cu caracter personal, 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) lit.a) , art.37 , coroborat cu art.45 alin (1) din 
Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale , republicata , modificata si completată; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

           Art. 1. – Se aproba PROTOCOLUL –CADRU DE COOPERARE  privind schimbul de 

informatii între Unitatea Administrativ Teritoriala Tiream şi Directia Regim Permise  de 

Conducere siÎInmatriculare a Vehiculelor SPCRPCIV Satu Mare , conform anexei ce face 

parte integranta din prezenta hotarare.                                                                                                                                                      

          Art.2. – Se mandatează domnul TAR NICOLAE , în calitate de primar al comunei 

Tiream să semneze, în numele şi pentru comuna Tiream,  Protocolul – cadru  de cooperare  

privind schimbul de informaţii între Unitatea Administrativ Teritoriala Tiream şi Directia Regim 

Permise  de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor SPCRPCIV Satu Mare.                                                                                                                                               

 
 
Art. 3. – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 

Primarul comunei Tiream. 
 Art.4. – Prezenta hotarare se comunica , prin grija secretarului comunei Tiream, în 
termenul prevăzut de lege ,Primarului  comunei Tiream, Institutia Prefectului – Judetul Satu 
Mare ,Direcţiei Regim Permise de Codcere si Inatriculare a Vehiculelor SPCRPCIV Satu 
Mare 

 

Tiream, la 19 martie 2018 

 

                                                           INIŢIATOR PROIECT: 
                                                                  PRIMAR, 
                                                              TAR NICOLAE 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O M A N I A                                                                                                               

JUDETUL SATU MARE                                                                                                             

COMUNA TI R E A M                                                                                                        - P R 

I M A R – 

 

 

                                             EXPUNERE  DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea PROTOCOLULUI –CADRU DE COOPERARE  
privind schimbul de informatii dintre Unitatea Administrativ Teritoriala Tiream şi Directia 

Regim Permise de Conducere  şi Inmatriculare a Vehiculelor SPCRPCIV Satu Mare 
 
 

          În conformitate cu prevederile  pct. 101 alin. (9) şi (10) din titlul IX "Impozite şi taxe 
locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
art. 68 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor 
interne nr. 1.069/1.578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "Impozite şi taxe 
locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, 
    ţinând seama şi de prevederile specifice din următoarele reglementări: 
    - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    - art. 11^2 alin. (1) lit. a), d) şi e) şi art. 11^5 alin. (1) lit. e) şi h) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim 



permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate 
a prelucrărilor de date cu caracter personal, 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) lit.a) , art.37 , coroborat cu art.45 alin (1) din 

Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale , republicata , modificata si completată, 

propun aprobării consiliului local în şedinţa de astăzi 19 martie 2018  „PROTOCOLULUI –

CADRU DE COOPERARE  privind schimbul de informatii dintre Unitatea Administrativ 

Teritoriala Tiream şi Directia Regim Permise de Conducere  şi Inmatriculare a 

Vehiculelor SPCRPCIV Satu Mare” 

 

 Tiream, la 19 martie 2018 

                                                           INIŢIATOR PROIECT: 
                                                                  PRIMAR, 
                                                              TAR NICOLAE 
 
 
 
R O M A N I A                                                                                                               

JUDETUL SATU MARE                                                                                                             

COMUNA TI R E A M                                                                                                        - 

secretar comuna - 

 

                                             RAPORT DE SPECIALIOTATE  
la proiectul de hotarare privind aprobarea PROTOCOLULUI –CADRU DE COOPERARE  
privind schimbul de informatii dintre Unitatea Administrativ Teritoriala Tiream şi Directia 
Regim Permise de Conducere  şi Inmatriculare a Vehiculelor SPCRPCIV Satu Mare 
 
 

        În temeiul prevederilor art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată, cu 
modificăprile şi completările ulterioare, secretarul comunei, formulează Raportul de 
specialitate cu privire la aprobarea PROTOCOLULUI –CADRU DE COOPERARE  privind 
schimbul de informatii dintre Unitatea Administrativ Teritoriala Tiream şi Directia Regim 
Permise de Conducere  şi Inmatriculare a Vehiculelor SPCRPCIV Satu Mare, iniţiat de 
primarul comunei  astăzi 19. 03.2018, 
 În conformitate cu prevederile  pct. 101 alin. (9) şi (10) din titlul IX "Impozite şi taxe 
locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
art. 68 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor 
interne nr. 1.069/1.578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "Impozite şi taxe 
locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, 
    ţinând seama şi de prevederile specifice din următoarele reglementări: 
    - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 



    - art. 11^2 alin. (1) lit. a), d) şi e) şi art. 11^5 alin. (1) lit. e) şi h) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim 
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate 
a prelucrărilor de date cu caracter personal, 
 Cu respectarea prevederilor legale enunţate mai sus, în temeiul prevederilor art.36 

alin.(1) lit.a) , art.37 , coroborat cu art.45 alin (1) din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei 

publice locale , republicata , modificata si completată, iniţiatorul poate propune  aprobării   

consiliului local în şedinţa de astăzi 19 martie 2018  „PROTOCOLULUI –CADRU DE 

COOPERARE  privind schimbul de informatii dintre Unitatea Administrativ Teritoriala 

Tiream şi Directia Regim Permise de Conducere  şi Inmatriculare a Vehiculelor 

SPCRPCIV Satu Mare” 

 Tiream, la 19 martie 2018 

                                                           Secretar al comunei Tiream 
                                                            jr. Maria Grigoraş 
 
 
 

 

R O M A N I A                                                                                                               

JUDETUL SATU MARE                                                                                                             

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI                                                                                                           

T I R E A M  

 

 

                                     H O T Ă R Â R E A Nr. 11/ 2018                               privind aprobarea 

PROTOCOLULUI DE COLABORARE  pe linia schimbului de informatii necesar partilor in 

vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin , potrivit legii , intre Unitatea Administrativ 

Teritoriala Tiream si Agenţia de Plăţi si Interventii pentru Agricultura Satu Mare 

 

 Consiliul local al comunei Tiream întrunit in sedinta de îndata , astazi 19 martie 2018 ,  
 Avand in vedere Proiectul de Hotarare privind aprobarea PROTOCOLULUI DE 
COLABORARE  pe linia schimbului de informatii necesar partilor in vederea indeplinirii 
obligatiilor ce le revin , potrivit legii  intre Unitatea Administrativ Teritoriala Tiream si Agentia 
de Plati si Interventii pentru Agricultura Satu Mare ,Expunerea de motive a primarului 
comunei Tiream , Raportul de specialitate al compartimentului de resort cu privire la acest 
proiect si Rapoartele comisiilor de specialitate nr.1,nr.2 şi nr.3 din cadrul Consiliului Local al 
comunei Tiream 
Având în vedere prevederile: 

▪ Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;  
▪ Legii  215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
▪ Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 



Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, 
cu modificările și completările ulterioare; 

▪ OUG nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în 
perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

▪ OMADR nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi 
a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi 
care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din 
Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, 
precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de 
dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

         În temeiul prevederilor prevederilor art.36 alin.(1) lit.a) , art.37 , coroborat cu art.45 alin 
(1) din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale , republicata , modificata si 
completată; 

 

 

 

H O T A R A S T E : 

 

 Art. 1. - Se aprobă PROTOCOLUL  DE COLABORARE  pe linia schimbului de 
informatii necesar partilor in vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin , potrivit legii , intre 
Unitatea Administrativ Teritoriala Tiream şi Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura 
Satu Mare , conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.                              
 Art.2.- Se mandatează domnul TAR NICOLAE, în calitate de primar al comunei 
Tiream, să voteze  în numele şi pentru comuna Tiream, PROTOCOLUL  DE COLABORARE  
pe linia schimbului de informatii necesar partilor in vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin , 
potrivit legii , intre Unitatea Administrativ TeritorialaTiream şi Agentia de Plati si Interventii 
pentru Agricultura Satu Mare.                                 
          Art.3. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
Primarul comunei Tiream.  
 Art.4. – Prezenta hotarare se comunica , prin grija secretarului comunei Tiream, în 
termenul prevăzut de lege ,Primarului  comunei Tiream, Institutia Prefectului – Judetul Satu 
Mare ,Direcţiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor SPCRPCIV Satu 
Mare 

 
Tiream, la 19 martie 2018 

 
 
 
Semnează : Presedinte de sedinta                                Contrasemneaza :  
      Cons.local: Magdas Elisabeta                       Secretarul comunei Tiream  
                                                                                      jr. Maria Grigoraş 
                                                                                                        
 



 
 
 
 
 

 Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 45 ,respectiv art. 98 

din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale , republicata , modificata si 

completata 

Numar total al consilierilor in functie : 11 

Numar total al consilierilor prezenti : 11 

Numar total al consilierilor absenti : 0 

Voturi pentru : 11 

Voturi impotriva : 0 

Abtineri : 0 

 

Red./Tehn. G.M.                                                                                                                                                  

6.Ex. originale 

R O M A N I A                                                                                                    JUDETUL 

SATU MARE                                                                                   COMUNA TIREAM                                                                                                                    

- P R I M A R -                                                                                                        Nr.625 din  

19.03.2018 

 

 

                              PROIECT  DE  HOTARARE                                                    
  privind aprobarea PROTOCOLULUI DE COLABORARE  pe linia schimbului de informatii 
necesar partilor in vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin , potrivit legii , intre Unitatea 
Administrativ Teritoriala Tiream si Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura Satu Mare 

 

 Consiliul local al comunei Tiream întrunit in sedinta de îndata , astazi 19 martie 2018 ,  
Avand in vedere prevederile : 

     Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi 
    Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;  
▪ Legii  215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
▪ Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, 
cu modificările și completările ulterioare; 

▪ OUG nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în 
perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

▪ OMADR nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi 
a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din 



Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi 
care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din 
Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, 
precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de 
dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

         În temeiul prevederilor prevederilor art.36 alin.(1) lit.a) , art.37 , coroborat cu art.45 alin 
(1) din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale , republicata , modificata si 
completată; 
 

H O T A R A S T E : 

 

 Art. 1. - Se aprobă PROTOCOLUL  DE COLABORARE  pe linia schimbului de 
informatii necesar partilor in vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin , potrivit legii , intre 
Unitatea Administrativ Teritoriala Tiream şi Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura 
Satu Mare , conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.                              
  
 
 
 
 

Art.2.- Se mandatează domnul TAR NICOLAE, în calitate de primar al comunei 
Tiream, să voteze  în numele şi pentru comuna Tiream, PROTOCOLUL  DE COLABORARE  
pe linia schimbului de informatii necesar partilor in vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin , 
potrivit legii , intre Unitatea Administrativ TeritorialaTiream şi Agentia de Plati si Interventii 
pentru Agricultura Satu Mare.                                 
          Art.3. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
Primarul comunei Tiream.  

 Art.4. – Prezenta hotarare se comunica , prin grija secretarului comunei 
Tiream, în termenul prevăzut de lege ,Primarului  comunei Tiream, Institutia Prefectului – 
Judetul Satu Mare , Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura Satu Mare.                                 
 

 
Tiream, la 19 martie 2018 

 
 
 

INITIATOR PROIECT 
PRIMAR, 

TAR NICOLAE 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red./Tehn. G.M. 

2.  

R O M A N I A                                                                                                               

JUDETUL SATU MARE                                                                                                             

COMUNA TI R E A M                                                                                                        - P R 

I M A R - 

 

                                             EXPUNERE  DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare  privind aprobarea PROTOCOLULUI DE COLABORARE  pe linia 

schimbului de informatii necesar partilor in vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin , potrivit 

legii , intre Unitatea Administrativ Teritoriala Tiream si Agentia de Plati si Interventii pentru 

Agricultura Satu Mare 

 

Avand in vedere prevederile : 
     Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi 
    Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;  
▪ Legii  215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
▪ Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, 
cu modificările și completările ulterioare; 

▪ OUG nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în 
perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

▪ OMADR nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi 
a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi 
care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din 
Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, 



precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de 
dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

         În temeiul prevederilor prevederilor art.36 alin.(1) lit.a) , art.37 , coroborat cu art.45 alin 

(1) din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale , republicata , modificata si 

completată, propun aprobării consiliului local în şedinţa de astăzi 19 martie 2018  

„PROTOCOLULUI –CADRU DE COOPERARE  pe linia schimbului de informatii 

necesar partilor in vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin , potrivit legii , intre 

Unitatea Administrativ Teritoriala Tiream si Agentia de Plati si Interventii pentru 

Agricultura Satu Mare 

Tiream, la 19 martie 2018 

                                                           INIŢIATOR PROIECT: 
                                                                  PRIMAR, 
                                                              TAR NICOLAE 
R O M A N I A                                                                                                               

JUDETUL SATU MARE                                                                                                             

COMUNA TI R E A M                                                                                                        - 

secretar comuna - 

 

                                             RAPORT DE SPECIALIOTATE  
la proiectul de hotarare privind aprobarea PROTOCOLULUI –CADRU DE COOPERARE   
pe linia schimbului de informatii necesar partilor in vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin , 

potrivit legii , intre Unitatea Administrativ Teritoriala Tiream si Agentia de Plati si Interventii 

pentru Agricultura Satu Mare 

În temeiul prevederilor art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată, cu 
modificăprile şi completările ulterioare, secretarul comunei, formulează Raportul de 
specialitate cu privire la aprobarea PROTOCOLULUI –CADRU DE COOPERARE pe linia 
schimbului de informatii necesar partilor in vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin , potrivit 
legii , intre Unitatea Administrativ Teritoriala Tiream si Agentia de Plati si Interventii pentru 
Agricultura Satu Mare, iniţiat de dl .primar astăzi 19.03.2018,                                                                                                     
În conformitate cu prevederile: 
    -  Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi  
Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;  
     - Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    - Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea 
Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea 
Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 
      - OUG nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în 
perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare; 
        - OMADR nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi 
a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se 
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor 



specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe 
terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
     - Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare,  
Cu respectarea prevederilor legale enunţate mai sus, în temeiul prevederilor art.36 alin.(1) 

lit.a) , art.37 , coroborat cu art.45 alin (1) din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice 

locale , republicata , modificata si completată, iniţiatorul poate propune  aprobării   consiliului 

local în şedinţa de astăzi 19 martie 2018  „PROTOCOLULUI –CADRU DE COOPERARE pe 

linia schimbului de informatii necesar partilor in vederea indeplinirii obligatiilor ce le 

revin , potrivit legii , intre Unitatea Administrativ Teritoriala Tiream si Agentia de Plati 

si Interventii pentru Agricultura Satu Mare” 

 Tiream, la 19 martie 2018 
                                               Secretar al comunei Tiream 
                                                           jr. Maria Grigoraş 

 


