
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. 30/2018 

privind modificarea HCL Nr. 1/2016  privind  alegerea comisiei de validare 
 
 

 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,raportul de specialitate al compartimentului  de resort, precum şi raportul comisiei 
de specialitate nr.1  al consiliului local Tiream, 
         Văzând Hotărârea Consiliului local Tiream nr. 17 din 27.07.2016 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local  Tiream, constituit la data de  
24 iunie 2016, 
 Luând în considerare Hotărârea consiliului local privind încetarea de drept a  
mandatului de consilier  al domnului SCHREPLER EMERIC, consilier local care a îndeplinit 
funcţia de  membru  în cadrul  comisiei de validare,  

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 2 al Legii nr. 215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, coroborate cu prevederile art. 4 , respectiv 9 alin. 4 din OG nr. 
35/2002, modificată şi completată , pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare 
şi funcţionare a consiliilor locale, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. - Se modifică componenţa nominală a  Comisiei de validare ,prin 
înlocuirea domnului  SCHREPLER EMERIC cu domnul consilier  BUDAI CSABA. 

Art. 2. - Comisia nr.1  rezultată în urma înlocuiri făcute va avea următoarea 
componenţă nominală :  

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Apartenenţa 
politică 

Funcţia 

1 KONTZ   ZOLTAN EMNP - PPMT Preşedinte 

2 RESZLER ADALBERT – GHEORGHE  F.D.G.R. Secretar 

3 BUDAI CSABA P.C.M. – M.P.P.  Membru  

Art.3. - Comisia de validare a mandatelor îşi va desfăşura activitatea pe durata 
mandatului Consiliului Local  al  comunei Tiream.  

Art.4. Prezenta hotărâre are caracter constatator neputând fi contestată în justiţie.   
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:Primarului ales al comunei Tiream,Instituţiei 

Prefectului judeţului Satu Mare .  
Art.6. Secretarul comunei Tiream va îndeplini procedura de comunicare a 

prezentei hotărâri.  
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            

 
Red.Tehn.G.M. 

  4.Exemplare originale 



R O M Â N I A                                                                                                                
JUDEŢUL SATU MARE                                                                                                        
COMUNA TIREAM      
 - Cabinetul primarului - 
Nr.1900 din 07.09.2018 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 privind modificarea HCL .nr. 1/2016  privind alegerea comisiei de validare   

 
 

   În conformitate cu prevederile Hotărârea Consiliului loca al comunei Tiream  nr.17      
din 27.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 
local  Tiream, constituit la data de 24 iunie 2016,comisia de validare examinează  legalitatea 
alegerii  fiecărui consilier  şi propune consiliului local  validarea sau invalidarea mandatelor. 

Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort emis de domnul 
Chioreanu Gheorghe , secretar – delegat , prin care se propune emiterea unui proiect de 
hotărâre pentru modificarea HCL.nr.1/2016 privind alegerea comisiei de validare,  înregistrat 
sub nr. 1899 din 07.09.2018.  

Lunân în considerare faptul că, la şedinţa de constituire a consiliului local ,                                     
în urma propunerilor făcute,  dl.consilier SCHREPLER EMERIC  candidat  la alegerile locale 
din 5 iunie 2016 pe listele Partidului Civic Maghiar – Magyar Polgari Part ,a fost ales în 
comisia de validare ,iar  acesta a demisionat din funcţia de consilier local ,mandatul acestuia 
urmînd să înceteze , de drept, prin  hotărârea consiliului local, se impune înlocuirea acestuia 
cu un alt consilier local în funcţie pentru a face posibilă validarea mandatului următorului 
supleant  de pe lista de candidaţi a P.C.M . –M.P.P.-ului , la scrutinul din  5 iunie 2016. 

Ţinând cont că în cadrul aceleaşi şedinţe de lucru a consiliului local , voi propune                    
pe ordinea de zi un proiect de hotărâre pentru validarea mandatului următorului supleant  de 
pe lisa de candidaţi ai P.C.M.- M.P.P. -ului , care  va primi confirmarea  în scris, sub  
semnătura conducerii judeţene, ca face parte din partidul politic respectiv. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1)  şi a art.45 alin.(1)  din Legea nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobarea consiliului                       
local  înlocuirea d-lui consilier Schrepler Emeric – P.C.M.- M.P.P. în cadrul comisiei de 
validare                 cu d-nul consilier Budai Csaba – P.C.M. –M.P.P., înlocuire care va face 
posibilă validarea mandatului  următorului supleant  de pe lisa de candidaţi ai P.C.M.- M.P.P. 
-ului , care  va primi confirmarea  în scris, sub  semnătura conducerii judeţene, ca face parte 
din partidul politic respectiv. 
 

 
Tiream, la 7 septembrie 2018. 

 

PRIMAR, 
dl.Tar Nicolae  

 

 

 

 

 
Red.T.N.. 
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R O M Â N I A                                                                                                                
JUDEŢUL SATU MARE                                                                                                        
COMUNA TIREAM      
- Secretar – delegat - 
Nr.1899 din 07.09.2018 

 

 

 

 

            RAPORT  DE  SPECIALITATE  
privind modificarea HCL .nr. 1/2016  privind alegerea comisiei de validare   

 
 

          Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Tiream, prin secretar – delegat Chioreanu Gheorghe, în temeiul prevederilor 
art.44 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicate, 
formulez prezentul raport cu privire la necesitatea  emiterii uni proiect de hotărâre  pentru 
modificării  HCL .nr. 1/2016  privind alegerea comisiei de validare.                                                 
Având în vedere următoarele : 

-  demisia domnului Schrepler  Emeric din funcţia de consilier local în cadrul consiliului 
local al comunei Tiream , înregistrată sub nr. 1864/04.09.2018; 

- proiectul de hotărâre nr. 1895 din 06.09.2018 privind constatarea încetării de drept, 
prin demisie ,a mandatului unui consilier local , prin care  la 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, iar la art.2  se declară vacant locul ocupat de domnului 
SCHREPLER EMERIC în cadrul Consiliului Local al Comunei Tiream ; 

  -  Hotărârea Consiliului loca al comunei Tiream nr.1/2016 privind alegerea comisiei 
de validare, de unde rezultă faptul că dl.consilier  Schrepler Emeric are calitate de 
membru în cadrul acestei comisi; 

Potrivit  Hotărâri Consiliului loca al comunei Tiream  nr.17 din 27.07.2016 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local  Tiream, constituit 
la data de 24 iunie 2016, comisia de validare examinează  legalitatea alegerii  fiecărui 
consilier  şi propune consiliului local  validarea sau invalidarea mandatelor. 

În  consecinţă se impue  emiterea unui proiect de hotărâre pentru modificarea 
HCL.nr.1/2016 privind alegerea comisiei de validare ,prin care să se propună  
înlocuirea domnului consilier Schrepler Emeric  cu un alt consilier local în funcţie , 
înlocuire care va face posibilă validarea  mandatului  următorului supleant  de pe lisa de 
candidaţi ai P.C.M.- M.P.P.-ului , care  va primi confirmarea  în scris, sub  semnătura 
conducerii judeţene, că face parte din partidul politic respectiv.                                                                        

 

Tiream, la 7 septembrie 2018. 
 

Secretar – delegat, 
dl.Chioreanu Gheorghe  
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