
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. 6/2016 
privind alegerea viceprimarului comunei Tiream 

 

 

Consiliul local al comunei Tiream , întrunit în şedinţa de îndată la 24 iunie 2016, 

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr1216./24.06.2016  iniţiat   de   primarul Comunei Tiream, 

Având în vedere Procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 5 iunie 2016 

în comuna Tiream, 

Constatând că este legal constituit Consiliul Local,  

Văzând rezultatul votului exercitat pentru alegerea viceprimarului,  

În temeiul prevederilor art. 57 alin. 3 şi alin. 7 al Legii nr. 215/2001, republicată, privind 

administraţia publică locală, coroborate cu prevederile art. 11 alin. 1, alin.5, alin.6, alin.7 şi art. 12 din OG 

nr. 35/2002, modificată şi completată , pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se alege viceprimar al comunei Tiream dl. BUDAI  CSABA, consilier local din partea 

Partidului Civic Maghiar (P.C.M.).  

 

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 comunei Tiream va îndeplini procedura de comunicare a prezentei 

hotărâri.  

 

 

Preşedinte de şedinţă                               Contrasemnează  

dl.Babtan Dorel                                                                    Secretar: 

                                                                                       jr. Grigoraş Maria 

                        

 

  

 

 

 

 

 

 

Tiream, la 24 iunie 2016 



 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA TIREAM 

- P R I M A R –  
Nr.1216  din 24.06. 2016 

 

 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind alegerea viceprimarului comunei Tiream 

 
 Având în vedere   Hotărârea  nr.2/2016 privind  validarea mandatelor consilierilor aleşi ai comunei 

Tiream , precum şi Hotârârea nr.3/2016  privind   constatarea constituirii consiliului local al comunei 

Tiream, adoptate la data de 24.06.2016 ,în şedinţa de constituire a consiliului local; 

Având în vedere Procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 5 iunie 2016 

în comuna Tiream, 

Constatând că este legal constituit Consiliul Local,  

Văzând rezultatul votului exercitat pentru alegerea viceprimarului,  

În temeiul prevederilor art. 57 alin. 3 şi alin. 7 al Legii nr. 215/2001, republicată, privind 

administraţia publică locală, coroborate cu prevederile art. 11 alin. 1, alin.5, alin.6, alin.7 şi art. 12 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 alege viceprimar al comunei Tiream dl. / d-na ______________________________ , 

consilier local din partea ________________________ .  

 

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 comunei Tiream va îndeplini procedura de comunicare a prezentei 

hotărâri.  

 

                                                                Tiream, la 24 iunie 2016 

 

                                                                  I N I Ţ I A T O R , 

                                                                      PRIMAR, 

                                                                   dl.Tar Nicolae 

 

 

 

 
Red.  T.N. 

Tehn. G.M. 

2Ex. 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI  TIREAM 

Nr.1218 din 24.06.2016 

 
 
 

PROCES – VERBAL 

încheiat azi data de 24 iunie  2016 cu ocazia întrunirii consiliului local al comunei 

Tiream, în şedinţă de îndată  

 
 

 Consiliul local al comunei Tiream, a fost convocat în şedinţă  de îndată   pentru     

azi 24. iunie 2016 ,orele 12,30  ,  de către primarul comunei Tiream. 

 În urma convocării făcute în scris,  la şedinţă au participat  un număr de 11 

consilieri  locali  din totalul de 11 consilieri în funcţie.  

 În calitate de invitaţi au participat : dl. Pătcaş Emil - Dănuţ , d-na Osotzki Adela – 

Maria , d-na Reszler Ecaterina, dl .Erdei Eduard   şi dl. Hegedus Paul – preşedintele 

organizaţiei judeţene  a Partidului Civic Maghiar P.C.M.. 

 Prezenţa fiind  majoritară, şedinţa se consideră statutară. 

 D-nul primar  prezintă ordinea de zi  a şedinţei  şi o supune  aprobării consiliului 

local. 

În urma  votului deschis, exprimat prin ridicare de mâini , ordinea de zi, este 

aprobată  cu votul  unanimităţii consilierilor locali în funcţie . 

  Ordinea de zi aprobată conţine  un număr de 2  puncte dezbătute în următoarea 

ordine: 

 1) Proiect de hotărâre privind  alegerea viceprimarului comunei Tiream ; 

              Iniţiator : Primar, Tar Nicolae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

          2) Probleme curente. 

După aprobarea ordinei de zi a şedinţei domnul  preşedinte de şedinţă ,consilier  

BABTAN DOREL  ,ales în cadrul şedinţei de constituire de azi data de 24.06.2016  pentru 

o durată de 3 luni , preia lucrările şedinţei şi pune în discuţie primul punct aprobat  la 

ordinea de zi . 
1) Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Tiream 

  Consiliul local  alege din rândul membrilor săi pe viceprimar. Alegerea se face prin 

vot secret. D-nul preşedinte de şedinţă, Băbtan Dorel, solicită propuneri pentru 

candidatura de viceprimar. 

 D-nul consilier Schrepler Emeric, propune candidat pentru funcţia de viceprimar al 

comunei Tiream pe dl.cons.  BUDAI CSABA  din partea grupului consilierilor P.C.M. 

Nu sunt alte propuneri pentru funcţia de viceprimar al comunei Tiream. 

Se înregistrează candidatura  domnului consilier  BUDAI CSABA. 

După înregistrarea candidaturi  pentru funcţia de viceprimar se procedează la 

alegerea modalităţii de vot. 

 

 

 



 

 În urma votului deschis ,se alege următoarea modalitatea de vot: 

- fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele şi 

prenumele tuturor candidaţilor . Intrând în cabina , din lista candidaţilor vor fi barate  

printr-o linie orizontală  numele tuturor  candidaţilor  pe care consilierul  nu doreşte 

să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului  pe care doreşte să îl 

aleagă votantul. 

 După alegerea modalităţii de votare se ia  o pauză în timpul căreia se completează 

buletinele de vot. 

  La reluarea şedinţei  se procedează a exercitarea votului într-o  cabină de vot 

special amenajată, folosindu-se  modalitate de vot descrisă mai sus(modalitate de vot 

aleasă de consiliul local ) După exercitarea votului, conform procedurii descrise mai 

sus,de către fiecare consilier şi introducerea votului  într-o urnă specială. 

  După exercitarea votului  de către fiecare consilier local,secretarul comunei 

împreună cu preşedintele de şedinţă, deschide urna, dă citire numelui şi prenumelui  

candidatului votat de pe fiecare buletin de vot, consemnând rezultatul votării în procesul – 

verbal. 

 În urma  numărării  voturilor pro şi contra  s-au stabilit următorul rezultat: 

1. Dl. consilier BUDAI CSABA , a obţinut  10 voturi” pentru” şi 1 vot”împotriva”  din 

totalul de  11 voturi posibile, fiind declarat ales în funcţia de viceprimar cu votul 

majorităţii consilierilor locali  în funcţie . 

    Alegerea viceprimarului este consemnată în hotărârea nr.6 a consiliului local. 

 Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează  statutul de consilier 

local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. 

   Secretarul comunei prezintă conţinutul Hotărârii nr.6. 

 2. Probleme curente 

            Nu sunt cereri depuse  spre rezolvarea consiliului local. 

        Dl. primar  solicită cuvântul şi spune : d-nule viceprimar vă felicit pentru funcţia în 

care a-ţi fost ales  şi sper să avem o colaborare  foarte bună pe toată durat mandatului. 

Dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul , d –lui  Hegedus  Paul – preşedintele 

organizaţiei judeţene  a Partidului Civic Maghiar P.C.M. 

 Domnul Hegedus Paul spune . domnule viceprimar , vă felicit pentru funcţia în care aţi 

fost ales şi vă urez  mult succes  în activitate. 

 Dl.primar ,Tar Nicolae  mulţumeşte  consilierilor locali  şi invitaţilor  pentru 

participare, apoi  îi invită  pe toţi participanţi la masa festivă , organizată în cinstea 

constituirii consiliului local  şi validării mandatului de primar.  

        După luările de cuvânt ale antevorbitorilor domnul preşedinte de şedinţă declară 

încheiate lucrările şedinţei consiliului local, convocat în şedinţă, de îndată  pentru azi 24 

iunie 2016. 

Tiream , la 24 iunie 2016 
 

                   Preşedinte de şedinţă,                                         Secretar, 

       dl. Babtan Dorel                                          Maria Grigoraş 


