
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. 22/2016 
privind desemnarea reprezentantului comunei  Tiream în cadrul Consiliului de 

Administratie al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Comunelor Sătmărene 
ACSA 

 
Consiliul Local al comunei Tiream, întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2016;  

 Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre,raportul de specialitate al compartimentului de resort, precum şi rapoartele favorabile 
al comisiilor  de specialitate  nr.1 , nr.2 şi nr.3  a Consiliului local al comunei Tiream; 
 Având în vedere Încheierea Civilă nr. 947/2016  din data de 22 iunie 2016  a 
Judecătoriei Carei  privind  validarea  alegerii  domnului TAR NICOLAE  în funcţia  de primar 
al comunei Tiream , judeţul Satu Mare , conform  rezultatului  alegerilor  locale din data de 
05.06.2016 ; 
 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 In conformitate cu dispozitiile art.11-13, art. 36 alin. (7) lit.c), art.37, art. 45 alin. (2) lit.f) 
şi  art.115 lit.b) din  Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

          ART.1. -   Se aprobă revocarea domnului FEZER GABOR din calitatea de reprezentant 
al unitatii administrativ-teritoriale -comuna. Tiream din cadrul Consiliului de administratie al 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Comunelor Satmarene ACSA, ca urmare a 
incetarii mandatului de primar al acestuia. 
         ART.2.  Se aprobă desemnarea domnului TAR NICOLE în calitatea de reprezentant al 
comunei Tiream  în cadrul Consiliului de administratie al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara a Comunelor Satmarene ACSA. 
         ART.3. Se împuterniceşte d-ul Tar Nicolae sa-i reprezinte interesele, să exercite in 
numele si pe seama unitatii administrativ-teritoriale toate atributiile reprezentantului in 
Consiliul de administratie, stabilite in Actul Constitutiv si Statutul  Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara a Comunelor Satmarene ACSA. 
         ART.4. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice dispozitii 
contrare. 
         ART.5.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează secretarul 
comunei Tiream și d-ul(d-na) Tar Nicole  
  Art.6. Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei cu: Prefectul  
Judetului Satu Mare, Primarul comunei Tiream, reprezentatului comunei in Consiliul de 
administratie al Asociatiei de Dezvoltare a Intercomunitara a Comunelor Satmarene ACSA. 

 
Tiream, la  27 iulie 2016 

 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
                   Consilier local : Babtan Dorel                 Secretar:jr. Maria Grigoraş 

 
 

 
 
 
 
Red./Tehn. G.M. 
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R O M Â N I A                                                                                                                  

JUDEŢUL SATU MARE                                                                                                     

COMUNA  TIREAM 

 - S E C R E T A R  - 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei.Tiream în cadrul 

Consiliului de Administratie al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Comunelor 

Satmarene ACSA 

 

 

 Potrivit dispozitiilor art.13 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 

locale, ,,Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt conduse de un consiliu de 

administraţie compus din reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale 

componente, desemnaţi de consiliul local sau de consiliul judeţean, la propunerea 

primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, precum şi la propunerea 

consilierilor locali sau judeţeni, după caz.”  

 Consiliul local este astfel abilitat sa desemneze şi implicit sa revoce din funcţie 

reprezentantul unităţii administrativ-teritoriale în consiliile de administraţe ale 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare din care aceasta face parte in calitate de 

membru. 

 Având in vedere faptul ca d-lui Fezer Gabor , reprezentant al comunei in Consiliul 

de administraţie a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Comunelor Satmarene 

ACSA i-a incetat mandatul de primar odată cu alegerile locale din 2016, totodată  i-a 

încetat şi  calitatea de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale; 

 Luând in considerare dispozitiile art.11-13, art. 36 alin. (7) lit.c), art.37, art. 45 

alin. (2) lit.f) şi  art.115 lit.b) din  Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor  art.44 din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Pentru aceste considerente; 

 

SUSŢINEM: 

 Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului comunei Tiream  în cadrul Consiliului de Administraţie al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Sătmărene ACSA 

 

 SECRETAR, 

jr. Maria Grigoraş 

 
 

 


