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H O T Ă R Â R E A Nr.29/2018 
privind constatarea încetării de drept, prin demisie ,a mandatului unui consilier local  

 
 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018;  
 Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre, înregistrată sub nr.1882 din 05.09.2018,referatul constatator înregistrat sub nr. 1881 
din 05.09.2018, prin care se constată că  domnul  Schrepler Emeric a demisionat din funcţia de 
consilier local, precum şi  raportul comisiei de specialitate nr.1, din cadrul Consiliului local al 
comunei Tiream, 
 Luând act de demisia domnului consilier SCHREPLER EMERIC, înregistrată  la 
Primăria comunei Tiream sub nr.1864 din  4 septembrie 2018: 
 În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit. a), alin. (3) coroborat cu cele ale art.10 şi 
ale art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată,cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi prevederile art.  60 alin. (2) lit.a) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local Tiream, aprobat prin HCL nr.17 din 27 iulie  2016, 
 Ţinând 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. 36 ,alin.(1) şi (9)  ale art.45 alin.(1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările 
ulterioare,   
              

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. - Se ia act de demisia domnului SCHREPLER EMERIC ales consilier local la 
alegerile locale din  5 iunie 2016, pe lista de candidaţi a Partidului Civic Maghiar – Magyar 
Polgari Part   şi se constată încetarea de drept a mandatului său. 

Art.2 - Se declară vacant locul ocupat de domnul SCHREPLER EMERIC în cadrul 
Consiliului Local al Comunei Tiream . 

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream,  
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului  Judeţului Satu 
Mare şi  domnului Schrepler Emeric, se publică pe site-ul : www.tiream.ro. 

 

Tiream, la 27 septembrie 2018 
 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       Contrasemnează, 
          Consilier local : Vinkler Valter                                Secretarul comunei Tiream 
                                                                                                     jr. Maria Grigoraş 
 
 
 

 
 
 

Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 respectiv ale art.98 din Legea  
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Nr.total al consilierilor în funcţie  11                                                  Voturi “pentru”       10 
Nr. total consilierilor prezenţi      10                                                   Voturi “împotrivă”  nu sunt 
Nr. total al consilierilor absenţi     1                                                   Abţineri                 nu sunt 
Nr.total al consilierilor care au participat  la dezbateri şi la vot 10            
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5.Exemplare originale 



 


