
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.31/2018 
privind validarea  mandatului de consilier local al doamnei ZOLD MARIA – TUNDE  

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018;  
 Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motivea primarului 
comunei Tiream nr. 1955 din 17.09.2018, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
nr. 1954  din 17.09.2018, precum şi rapoartele de aviz favorabil al comisiilor de specialitate nr.1, 
nr.2 şi nr.3 din cadrul consiliului local al comunei Tiream ; 
 - Procesul – verbal al Comisiei de validare,înregistrat sub nr.2073 din 27.09.2018,   
          - Adresa Partidului Civic Maghiar – Magyar Polgari Part , Organizaţia  judeţeană Satu 
Mare nr.18/17.09.2018 , prin care se confirmă calitatea de membru al partidului a doamnei 
ZOLD MARIA – TUNDE, înscrisă pe locul 9,în lista de candidaţi a partidului,la alegerile locale 
din  5 iunie 2016; 
 În conformitate cu prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr.115 /2015, pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001,precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali; 
  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. 31 alin.(3), art. 36 alin.(1) şi (9), ale art. 45 alin.(1), precum şi 
ale art. 115 alin. (1) lit. b) 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 validează mandatul de consilier local al doamnei ZOLD MARIA – TUNDE   în 
cadrul Consiliului  local al comunei Tiream,  declarată  supleant pe lista de candidaţi a Partidului 
Civic Maghiar,- Magyar Polgari Part , la alegerile locale din data de 05 iunie 2016.                                                                              
 Art.2. -  Doamna consilier ZOLD MARIA – TUNDE  îşi va desfăşura activitatea în cadrul 
Comisiei de specialitate  nr.2, în locul domnului Schrepler Emeric . 
           Art.3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată  de către persoanele interesate la Tribunalul 
Satu Mare , în termen de 5 zile de la adoptare ,sau după caz de la comunicare,  

Art. 4 . -  Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei Tiream, 
Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Partidul  Civic Maghiar- 
Magyar Polgari Part - Organizaţia judeţeană Satu Mare şi doamnei Zold Maria – Tunde. 
 

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. 

   5.Exemplare originale     



R O M Â N I A                                                                                                ANEXA Nr.1, 
JUDEŢUL SATU MARE                                                                                la regulament 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI                                   
     T I R E A M                                                          
Nr. 2073 din 27.09.2018 
 
 

                                                             PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi 27 septembrie 2018,cu ocazia validări mandatului unui consilier local în 

cadrul Consiliului local  al comunei Tiream 
 

 

 Astăzi 27 septembrie 2018, comisia de validare  aleasă de Consiliul local al comunei 
Tiream  în şedinţa de constituire  din data de 24 iunie 2016, modificată prin Hotărârea consiliului 
local Tiream Nr. 30  din 27 septembrie 2018 ,  a examinat, în conformitate cu  prevederile  art.32 
din Legea  administraţiei publice locale  nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare , legalitatea alegerii doamnei Zold  Maria – Tunde.   
Având în vedere : 
          -  cererea de demisie  a domnului consilier SCHREPLER EMERIC, ales şi validat  pe lista 
de candidaţi  a  Partidului Civic Maghiar – Magyar  Polgari Part, la alegerile locale din data de 05 
iunie 2016,  înregistrată sub nr.1864/04.09.2018; 
 - opţiune doamnei Veibel Valeria, următoarea supleantă pe lista de candidaţi a P.C.M.  – 
M.P.P. al cărui mandat nu a fost validat ,care a renunţat  la mandat şi a optat pentru calitatea de 
funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Tiream, înregistrată 
sub nr.1905/10.09.2018; 
 - opţiune domnului Czumbil Janos – Csaba, al doilea supleant al cărui mandat nu a fost 
validat  înscris în listele de candidaţi ai  P.C.M – M.P.P. care a renunţat  la mandat şi a optat 
pentru calitatea de angajat pe funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav, în 
cadrul Primăriei comunei Tiream,  înregistrată sub nr.1906/10.09.2018; 
 - declaraţia de acceptare a mandatului de consilier,  dată de  doamna  ZOLD MARIA – 
TUNDE, declarată supleantă pe lista Partidului Civic Maghiar -  Magyar  Polgari Part , la 
alegerile locale din 05 iunie 2016, înregistrată sub nr. 1931din 12.09.2018; 

  - adresa U.A.T. Comuna Tiream nr. 1930 /12.09.2018 prin care se solicită Partidului 
Civic Maghiar – Magyar Polgari Part ,organizaţia judeţeană  Satu Mare  ,confirmarea  în scris 
,sub semnătura  conduceri judeţene , dacă  candidaţii înscrişi pe lista P.C.M.- M.P.P. –ului  
pentru funcţia de consilier în cadrul Consiliul local al comunei Tiream , declaraţi supleanţi la 
scrutinul din  5 iunie 2016, fac parte din  partidul respectiv .; 

- adresa Partidului Civic Maghiar - Magyar  Polgari Part , Organizaţia judeţeană Satu 
Mare  Nr.18. din 17.09.2018, prin care se confirmă calitatea de membru al partidului al doamnei 
ZOLD MARIA – TUNDE  , înscrisă pe locul 9 pe lista de candidaţi a partidului , la alegerile locale 
din  data de 05 iunie 2016, al cărui mandat nu a fost validat ;  
 Comisia constată  că au fost  respectate  dispoziţiile  legale  şi că nu este cazul de  
incompatibilitate  , fapt pentru care a hotărât  să propună validare mandatului  de consilier local 
al doamnei ZOLD MARIA – TUNDE , declarată prima  supleantă  pe lista  Partidul Civic Maghiar 
– Magyar Polgari Part,  la scrutinul din data de 05 iunie 2016, al cărui mandat nu a fost validat  şi 
care nu a renunţat la mandat . 
 Drept pentru care , am încheiat  prezentul proces  - verbal. 
 
 

                             Preşedinte ,                                                 Secretar, 
                           dl.Kontz  Zoltan                                   dl.Reszler Adalbert - Gheorghe 
 
       Membrii; 
dl. Budai Csaba 

 

 
 
 
 



 
 R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
- P R I M A R - 
Nr.1955 din 17.09.2018 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei ZOLD MARIA - TUNDE 

 
Conform prevederilor art.100 alin.(33) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, în caz de vacanţă a mandatului unui consilier local,  supleantul va ocupa locul 
devenit vacant, în ordinea înscrierii în listă dacă, până la data validării mandatului pentru 
ocuparea locului vacant, partidul din partea căruia a candidat supleantul confirmă în scris, sub 
semnătura conducerii, că supleantul face parte din partidul politic respectiv.  
Având în vedere următoarele : 
          -  cererea de demisie  a domnului consilier SCHREPLER EMERIC, ales şi validat  pe lista 
de candidaţi  a  Partidului Civic Maghiar- Magyar Polgari Part , la alegerile locale din data de 05 
iunie 2016,  înregistrată sub nr.1864/04.09.2018; 
 - opţiune doamnei Veibel Valeria, următoarea supleantă pe lista de candidaţi a P.C.M. – 
M.P.P.-ului al cărui mandat nu a fost validat ,care a renunţat  la mandat şi a optat pentru 
calitatea de funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Tiream, 
înregistrată sub nr.1905/10.09.2018; 
 - opţiune domnului Czumbil Janos – Csaba, al doilea supleant al cărui mandat nu a fost 
validat  înscris în listele de candidaţi ai  P.C.M.- M.P.P.-ului  care a renunţat  la mandat şi a optat 
pentru calitatea de angajat   pe funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav, în 
cadrul Primariei comunei Tiream,  înregistrată sub nr.1906/10.09.2018; 

- declaraţia de acceptare a mandatului de consilier,  dată de  doamna  ZOLD MARIA – 
TUNDE, declarată supleantă pe lista Partidului Civic Maghiar- Magyar Polgari Part, la alegerile 
locale din 05 iunie 2016, înregistrată sub nr. 1931din 12.09..2018;  

  - adresa U.A.T. Comuna Tiream nr. 1930 /12.09.2018 prin care se solicită Partidului 
Civic Maghiar – Magyar Polgari Part ,organizaţia judeteană  Satu Mare  ,confirmarea  în scris 
,sub semnătura  conduceri judeţene , dacă  candidaţii înscriţi pe lista P.C.M.- M.P.P. –ului  
pentru funcţia de consilier în cadrul Consiliul local al comunei Tiream , declaraţi supleanţi la 
scrutinul din  5 iunie 2016, fac parte din  partidul respectiv .; 

- adresa Partidului Civic Maghiar –Magyar Polgari Part, Organizaţia judeţeană Satu Mare  
Nr.18. din 17.09.2018, prin care se confirmă calitatea de membru al partidului al doamnei ZOLD 
MARIA – TUNDE  , înscrisă pe locul 9 pe lista de candidaţi a partidului şi pe locul  trei  pe  lista 
de supleanţi , la alegerile locale din  data de 05 iunie 2016, al cărui mandat nu a fost validat ;  

În temeiul prevederilor art. 45 aliniatul (6), ale art. 31 alin.(3), art. 36 alin.(1) şi (9), ale art. 
45 alin.(1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
INŢIEZ  

proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei 
ZOLD MARIA – TUNDE  . 

 
P R I M A R, 

                                                       Tar Nicolae 
    
                                                                                                                              Red. 

T.N.                                                                                                                                                                                                                

Tehn..C.Gh.                                                                                                                                                                                                

2 Ex. originale        



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA TIREAM 
 -Secretarul  comunei- 
Nr.1954 din 17.09.2018 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei ZOLD MARIA - TUNDE 

                                         
   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 unui proiect de hotărâre privind validarea 

mandatului de consilier local al doamnei ZOLD MARIA – TUNDE. 
Având în vedere  următoarele : 
          -  cererea de demisie  a domnului consilier SCHREPLER EMERIC, ales şi validat  pe lista 
de candidaţi  a  Partidului Civic Maghiar- Magyar Polgari Part  , la alegerile locale din data de 05 
iunie 2016,  înregistrată sub nr.1864/04.09.2018; 
 - opţiune doamnei Veibel Valeria, următoarea supleantă pe lista de candidaţi a P.C.M – 
M.P.P.. al cărui mandat nu a fost validat , care a renunţat  la mandat şi a optat pentru calitatea 
de funcţionar public în  cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Tiream, 
înregistrată sub nr.1905/10.09.2018; 
 - opţiune domnului Czumbil Janos – Csaba, al doilea supleant al cărui mandat nu a fost 
validat  înscris în listele de candidaţi ai  P.C.M. care a renunţat  la mandat  şi a optat pentru 
calitatea de angajat   pe funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul 
Primariei comunei Tiream,  înregistrată sub nr.1906/10.09.2018; 
 - declaraţia de acceptare a mandatului de consilier,  dată de  doamna  ZOLD MARIA – 
TUNDE, declarată supleantă pe lista Partidului Civic Maghiar- Magyar Polgari Part, la alegerile 
locale din 05 iunie 2016, înregistrată sub nr. 1931din 12.09..2018; 

 - adresa U.A.T. Comuna Tiream nr. 1930 /12.09.2018 prin care se solicită Partidului Civic 
Maghiar – Magyar Polgari Part ,organizaţia judeteană  Satu Mare  ,confirmarea  în scris ,sub 
semnătura  conduceri judeţene , dacă  candidaţii înscriţi pe lista P.C.M.-M.P.P. –ului  pentru 
funcţia de consilier în cadrul Consiliul local Tiream , declaraţi supleanţi la scrutinul din  5 iunie 
2016, fac parte din  partidul respectiv .; 

- adresa Partidului Civic Maghiar – Magyar Polgari Part,  Organizaţia judeţeană Satu 
Mare Nr.18. din 17.09.2018, prin care se confirmă calitatea de membru al partidului al doamnei 
ZOLD MARIA – TUNDE  , înscrisă pe locul 9 pe lista de candidaţi a partidului şi pe locul  3 pe  
lista de supleanţi , la alegerile locale din  data de 05 iunie 2016, al cărui mandat nu a fost validat 
;  

Conform prevederilor art.100 alin.(33) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali,Alin“(33) în caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, 
supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste dacă până 
la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora au candidat supleanţii confirmă în 
scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice sau ale organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv 
sau din organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale” 

 În  consecinţă se impue  emiterea unui proiect de hotărâre pentru validarea 
mandatului de consilier local al doamnei ZOLD MARIA – TUNDE. 

 

Secretar – delegat, 
 dl.Chioreanu Gheorghe 

Red./Tehn. C.Gh. 
2.Ex. originale 
    


