
 

R O M Â N I A 

JUDEȚUL  SATU MARE 

COMUNA TIREAM 

- P R I M A R -   

Nr. 3402 din 16.11.2020. 

 

  

PROIECT  DE   HOTĂRÂRE  
privind alegerea viceprimarului comunei Tiream, județul Satu Mare 

  

 

       Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă extraordinară, convocată de îndată, pentru data 

de 18.11.2020 ; 

        Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream, înregistrat sub nr.3397/ 16. 11. 

2020  și raportul de specialitate al compartimentului de resort,inregistrat sub nr……………../16.11.2020; 

        Tinând cont de Încheierea civilă nr.1399/2020 pronuntata de Judecatoria Carei  în Dosarul nr.3020 

3020/218/2020 privind validarea mandatelor de consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei 

Tiream; 

        Văzând Ordinului Prefectului Județului Satu Mare  , nr. 376/29.10.2020   privind  constatarea 

îndeplinirii condiţiilor  legale de  constituire a  Consiliului local al comunei Tiream;                                                         

Luând în considerare prevederile art.7 din Anexa  la H.C.L. Nr.38/2019 privind aprobarea 

Regulamentului  de  organizare şi  funcţionare a Consiliului local al comunei Tiream, județul Satu Mare , 

adoptată la data de 30 octombrie 2019 

         Tinand cont de rezultatul votului secret al majoritatii absolute a consilierilor  locali, consemnat  în 

procesul verbal al ședinței; 

În temeiul prevederilor art. 152    alin. (2)  şi alin. (3) , art.196,alin.(1) lit.a) din  Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2020   privind  Codul administrativ ,cu modificările  și completările 

ulterioare; 

                                          

                                                    H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
ART.1. – Se alege viceprimar al comunei Tiream dl./d-na   BUDAI CSABA, consilier local din 

partea   Partidului Civic Maghiar. 

ART.2. - Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, 

fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. 

ART.3.Prezenta hotărâre se comunică 

 Primarului ales al comunei  TIREAM,  

 Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare . 

Art.4. Secretarul  general  comunei  TIREAM va îndeplini procedura de comunicare a 

prezentei hotărâri.  

Tiream, la  16 noiembrie 2020  

 

                          I N I Ţ I A T O R                                                     Avizat pentru legalitate,                                          

                               PRIMAR ,                                                  Secretar general al comunei Tiream                                                       

                           dl. Tar Nicolae                                                       jr.Maria GRIGORAȘ 
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R O M Â N I A  

JUDEŢUL SATU MARE  

COMUNA  TIREAM 

- P R I M A R – 

Nr. 3397 din  16.11.2020. 

 

                                      REFERAT  DE APROBARE 
privind alegerea viceprimarului comunei Tiream, județul Satu Mare 

  

În conformitate cu prevederile  art.152 din O.U.G.nr. 57/2019   privind Codul  administrativ  cu  

modificările şi completările ulterioare și ale  art.7 din Anexa  la HCL nr.38/2019 privind aprobarea 

Regulamentului  de  organizare şi  funcţionare a Consiliului local al comunei Tiream, județul Satu Mare , 

adoptată la data de 30 octombrie 2019: 

   “(1) Viceprimarul este subordonat primarului si, în situatiile prevazute de lege, înlocuitorul de drept 

al acestuia, situatie în care exercita, în numele primarului, atributiile ce îi revin acestuia. Primarul poate 

delega o parte din atributiile sale viceprimarului. 

   (2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absoluta, din rândul membrilor consiliului 

local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. 

   (3) Exercitarea votului se face pe baza de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizeaza prin 

hotarâre a consiliului local. 

   (4) În situatia în care se aleg doi viceprimari, sunt declarati alesi candidatii care au obtinut votul 

majoritatii absolute. În aceasta situatie, consiliul local desemneaza, prin hotarâre, care dintre cei doi 

viceprimari exercita primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului. 

   (5) Eliberarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarâre adoptata, prin 

vot secret, cu majoritatea a doua treimi din numarul consilierilor în functie, la propunerea temeinic 

motivata a primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali în functie. Eliberarea din functie 

a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local. 

   (6) La deliberarea si adoptarea hotarârilor care privesc alegerea sau eliberarea din functie a 

viceprimarului participa si voteaza consilierul local care candideaza la functia de viceprimar, respectiv 

viceprimarul în functie a carui schimbare se propune. 

   (7) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul îsi pastreaza statutul de consilier local, fara a 

beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitatile specifice functiei 

de viceprimar prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

   (8) Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. În cazul în 

care mandatul consiliului local înceteaza sau înceteaza calitatea de consilier local, înainte de expirarea 

duratei normale de 4 ani, înceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.” 

                Văzând Ordinului Prefectului Județului Satu Mare  , nr. 376/29.10.2020   privind  constatarea 

îndeplinirii condiţiilor  legale de  constituire a  Consiliului local al comunei Tiream;                                                         

În temeiul prevederilor art.136,alin.(1) din din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, modificată, 

INIŢIEZ: 

proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Tiream, județul Satu Mare 

 
Tiream, la 16 noiembrie 2020.    

                                                     INIŢIATOR PROIECT: 

Primar , 

                                                                       dl. Tar Nicolae 

Red. T.N. 
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R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 

JUDEŢUL SATU MARE 

Nr. 3403  din 16.11.2020 

 

 

RAPORT  DE   SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Tiream, județul Satu Mare 

          

 În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (8), lit.b) și alin.(10)   din O.U.G. nr.57/2019 Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, formulez prezentul raport de specialitate la 

proiectul de hotărâre  înregistrat sub  nr. 342/16.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Tiream, 

județul Satu Mare, inițiat de .primarulcomunei Tiream, dl. Tar Nicolae,  

Portivit prevederilor  art.152 din O.U.G.nr. 57/2019   privind Codul  administrativ  cu  

modificările şi completările ulterioare și ale  art.7 din Anexa  la HCL nr.38/2019 privind aprobarea 

Regulamentului  de  organizare şi  funcţionare a Consiliului local al comunei Tiream, județul Satu Mare , 

adoptată la data de 30 octombrie 2019: 

   “(1) Viceprimarul este subordonat primarului si, în situatiile prevazute de lege, înlocuitorul de drept 

al acestuia, situatie în care exercita, în numele primarului, atributiile ce îi revin acestuia. Primarul poate 

delega o parte din atributiile sale viceprimarului. 

   (2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absoluta, din rândul membrilor consiliului 

local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. 

   (3) Exercitarea votului se face pe baza de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizeaza prin 

hotarâre a consiliului local. 

   (4) În situatia în care se aleg doi viceprimari, sunt declarati alesi candidatii care au obtinut votul 

majoritatii absolute. În aceasta situatie, consiliul local desemneaza, prin hotarâre, care dintre cei doi 

viceprimari exercita primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului. 

   (5) Eliberarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarâre adoptata, prin 

vot secret, cu majoritatea a doua treimi din numarul consilierilor în functie, la propunerea temeinic 

motivata a primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali în functie. Eliberarea din functie 

a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local. 

   (6) La deliberarea si adoptarea hotarârilor care privesc alegerea sau eliberarea din functie a 

viceprimarului participa si voteaza consilierul local care candideaza la functia de viceprimar, respectiv 

viceprimarul în functie a carui schimbare se propune. 

   (7) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul îsi pastreaza statutul de consilier local, fara a 

beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitatile specifice functiei 

de viceprimar prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

   (8) Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. În cazul în 

care mandatul consiliului local înceteaza sau înceteaza calitatea de consilier local, înainte de expirarea 

duratei normale de 4 ani, înceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.” 

      Văzând Ordinului Prefectului Județului Satu Mare  , nr. 376/29.10.2020   privind  constatarea 

îndeplinirii condiţiilor  legale de  constituire a  Consiliului local al comunei Tiream;  

        Având în vedere prevederile legale enunțate mai sus care au stat la baza emiterii proioectului de 

hotarare , proiectul de hotarare poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. 
 

  Tiream, la 16 noiembrie 2020. 

Secretarul general al comunei Tiream, 

 jr. Maria Grigoraș   
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