
R O M Â N I A   

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
        T I R E A M                                       

 

      H O T Ă R Â R E A  Nr.23/2020                                                                   
pentru  revocarea HCL.nr.16/2020 privind modificarea si completarea Regulamentului de 

organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Tiream, judetul Satu Mare 
 
 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.06.2020; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre nr.1638/05.06.6.2020, iniţiat în baza referatului de 
aprobare a primarului comunei Tiream nr.1496/20.05.2020,însoţit de raportul de specialitate al 
compartimentului de resort nr.1728/16.06.2020 şi de avizele comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local Tiream, nr.1,nr.2 şi nr.3 ; 

    Văzând adresa Instituției Prefectului Judetului Satu Mare  nr. 4.697/SJ/15.05.2020  prin 
care se  solicitâ reanalizarea Hotărâri nr.16/2020 în sensul revocării/modificării acesteia, în 
vederea intrării în legalitate,înregistrată sub nr. 1481/18.05.2020; 

- Adresa Institutiei Prefectului – judetul Satu Mare nr. 3251/SJ/24.03.2020, inregistrata sub 
nr. 970/24.03.2020; 

- prevederile art. 50 din Anexa nr. 1 la Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea Starii de Urgenta pe  teritoriul Romaniei, precum și decretul Prezidențial nr. 
240/14.03.2020 privind  prelungirea stării de urgență  pe teritoriul României ; 

- prevederile Ordonantelor Militare nr. 2/21.03.2020 si nr. 3/24.03.2020 privind masuri de 
prevenire a raspandirii COVID-19;  

- prevederile HCL nr. 38/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 
a Consiliului Local al Comunei Tiream, judetul Satu Mare; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin 1, alin. 2  lit. a), alin. 3 lit. a), art. 139 alin. 3 lit. i), precum 
si ale art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ,modificată; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1. -  Se revocă Hotărârea  Nr.16/2020 privind modificarea si completarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Tiream, judetul Satu 
Mare, adoptată de Consiliul Local al comunei Tiream, în cadrul şedinţei ordinare din data de 
29 aprilie 2020. 

Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  general al comunei 
Tiream, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului Judeţului 
Satu Mare,  se publicăîn Monitorul Oficial Local  pe site-ul www.tiream.ro ,  Cetăţenii,  prin afişare la 
avizierul  Primăriei . 

Tiream, la  29 iunie 2020  
 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează, 
              Consilier local:Vinkler  Valter                            Secretar general UAT Tiream: 
                                                                                                        jr. Maria Grigoraş 
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Nr. Exemplare: 4/1 pag. 
            Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3),lit.i)  din  O.U.G. nr. 57/2019 
privind  Codul administrativ; 
          Total consilieri în funcţie:11; Nr.total al consilierilor prezenţi:11 ; Nr. total al consilierilor prezenţi: 11 ;                                                                                              
          Voturi pentru :11 ;    Voturi împotrivă : nu nunt;   Abţineri : nu sunt; 
          Nr. total al consilierilor care au participat la dezbateri şi la vot :   11 
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