
R O M Â N I A 

JUDEȚUL  SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

           T I R E A M 
  

    H O T Ă R Â R E A Nr. 7/25.02.2021  
privind modificarea HCL Nr. 34/2020 privind  stabilirea numărului comisiilor de 

specialitate, domeniile  și numărul membrilor  din cadrul fiecărei comisii ale Consiliului 

local al comunei Tiream 

 

         Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 februarie 2021; 

        Având în vedere proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr.443/12.02.2021,initiat în baza 

referatului de aprobare al primarului  comunei Tiream ,înregistrat  sub nr. 442/12.02.2021, 

raportul de specialitate al secretarului general al comunei Tiream, înregistrat sub nr.468/ 16.02. 

2021, precum și  avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Tiream; 

Luând în considerare : 

         • Hotărârea Consiliului Local nr. 5/26.01.2021 privind constatarea  încetării de drept, prin 

demisie, a mandatului domnului  consilier local INDRE NICOLAE, ales consilier local pe lista de 

candidati a Partidului Civic Maghiar, prin care se declară vacant locul acesteia în  Consiliul local 

al comunei Tiream; 

         • Încheierea nr.141/05.02.2021 pronunțată de Judecătoria Carei  în Dosar nr.312/218/2021   

prin care  admite cererea formulată și validează  mandatul de supleant  a consilierului local  

MELLA ZSOLT,  din partea  din partea Partidului Civic Maghiar ; 

 Depunerea jurământului  de consilier local  de către domnul Mellau Zsolt, din partea P.C.M. 

           Constatând necesitatea modificării HCL Nr. 34/2020 privind  stabilirea numărului 

comisiilor de specialitate, domeniile  și numărul membrilor  din cadrul fiecărei comisii ale 

Consiliului local al comunei Tiream, în sensul înlocuirii domnului Indre Nicolae  cu domnul  

Mellau Zsolt  în cadrul comisiei de specialitate nr. 2; 

           Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

            În temeiul prevederilor art. 124, art. 139 alin. (1) și al prevederilor art. 196 alin. (1 )lit. a) 

din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare , 

                                                     

H O T Ă R Â Ș T E : 
           Art.1 – (1) Se aprobă modificarea componenței  nominale  a  Comisiei de specialitate  nr.2 

– Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor 

publice,conserevarea monumentelor  istorice, urbanism și amenajarea teritoriului – format din  5 

membri , prin înlocuirea  domnului INDRE NICOLAE   cu domnul consilier  MELLAU ZSOLT. 

 (2) Comisie nr. 2 rezultată în urma înlocuirii  aprobate la alin.(1) , va vea următoarea componență 

nominală : 

Nr. 

crt. 

 

Numele și prenumele  

Apartenența   

politică 

Funcția  

în comisie 

1 VINKLER  VALTER Partidul Civic Maghiar Președinte 

2 SUCIU  IRINA Partidul Civic Maghiar Secretar 

3 BABTAN DOREL Alianta Liberalilor și Democraților Membru 

4 MELLAU ZSOLT Partidul Civic Maghiar  Membru 

5 KAPOSI ISTVÁN - JÓZSEF Forumul Democrat al Germanilor  

din România 

Membru 



 

    

     Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică 

 Primarului ales al comunei   Tiream ,    

 Instituţiei Prefectului județului Satu Mare; 

 se publică  pe  site-ul : www.tiream.ro- secțiunea Monitorul Oficial Local   şi   

Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei. 

    Art.3. Secretarul   general  al  comunei  Tiream   va îndeplini procedura de 

comunicare a prezentei hotărâri.  

 

Tiream, la 25 februarie  2021 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               Contrasemnează, 

            Consilier local: Zöld Alexandru                                    Secretar general UAT Tiream: 

                                                                                                                  jr. Maria Grigoraș 
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          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (1), din  O.U.G. nr. 57/2019 privind  

Codul administrative, modificată; 

          Total consilieri în funcţie:11;                                                                 Voturii pentru : 10 

          Nr.total al consilierilor prezenţi:10 ;                                                     Voturi împotrivă : nu sunt 

          Nr. total al consilierilor absenți:1 ;                                                        Abţineri:                nu sunt                                                                                             

          Nr. total al cons. care au participat la dezbateri şi la vot :10. 
                     

http://www.tiream.ro-/

