
 

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. 5/2016 
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  al comunei Tiream 

 

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

Având în vedere Ordinul Prefectului judeţului Satu Mare nr.199/22 iunie 2016 pentru convocarea 

în şedinţa de constituire a Consiliului Local al 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,  

În temeiul prevederilor art. 54 al Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică 

locală, coroborate cu prevederile art. 15, respectiv Anexa 2 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 organizează un număr de 3(trei) comisii de specialitate , pe principalele  domenii de 

activitate  ale consiliului local , după cum urmează : 
 

Comisia nr.1 – Comisia de specialitate din domeniul economico - financiar, realizarea lucrărilor 

publice , protecţia mediului, turism  şi agricultură, juridică şi de disciplină , formată din 5 membri ; 
 

Comisia nr.2. - Comisia de specialitate din domeniul  urbanismului  şi amenajării teritoriului , 

administrarea domeniului public şi privat  al comunei ,  dezvoltarea regională , cooperarea internă şi  

internaţională , parteneriate  interne şi internaţionale , dezvoltare urbanistică , formată din 5 membri; 
 

Comisie nr. 3. - Comisia de specialitate din domeniul  învăţământului, sănătate şi familie , muncă 

şi protecţie socială , protecţia copilului , activităţi social – culturale,  culte, sport şi tineret, formată din 5 

membri. 

Art.2. – Componenţa nominală  a comisiilor de specialitate organizate  la art.1 este următoarea : 

Comisia nr.1. - Comisia de specialitate din domeniul economico - financiar, realizarea lucrărilor 

publice , protecţia mediului, turism  şi agricultură, juridică şi de disciplină   

 

Nr. 

crt. 

 

Numele şi prenumele  

Apartenenţa 

politica 

    Funcţia 

 în comisie 

1 RESZLER ADALBERT – GHEORGHE F.D.G.R. Preşedinte  

2 MAGDAS  ELISABETA P.C.M. Secretar 

3 BABTAN DOREL A.L.D.E. Membru 

4 STRAŢI VASILE P.N.L. Membru 

5 TEGZEŞ MONICA P.S.D. Membru 

 

Comisia nr.2. - Comisia de specialitate din domeniul  urbanismului  şi amenajării teritoriului , 

administrarea domeniului public şi privat  al comunei ,  dezvoltarea regională , cooperarea internă şi  

internaţională , parteneriate  interne şi internaţionale , dezvoltare urbanistică, 

 

 

 

 



 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Numele şi prenumele  

Apartenenţa 

politica 

Funcţia 

în comisie 

1 SCHREPLER  EMERIC P.C.M. Preşedinte  

2 KONTZ  ZOLTAN EMNP - PPMT.  Secretar 

3 BUDAI CSABA P.C.M. Membru 

4 MAN  NICULAE A.L.D.E. Membru 

5 LIEB BEATA F.D.G.R. Membru 

 

Comisia nr. 3. - Comisia de specialitate din domeniul  învăţământului, sănătate şi familie , muncă 

şi protecţie socială , protecţia copilului , activităţi social – culturale,  culte, sport şi tineret 

 

Nr. 

crt. 

 

Numele şi prenumele  

Apartenenţa 

politica 

Funcţia 

în comisie 

1 MAN   NICULAE A.L.D.E Preşedinte 

2 VINKLER VALTER P.C.M. Secretar 

3 STRAŢI VASILE P.N.L. Membru 

4 RESZLER ADALBERT – GHEORGHE  F.D.G.R. Membru 

5 MAGDAS  ELISABETA P.C.M. Membru 

 

Art.3. – Funcţionarea şi atribuţiile  comisiilor de specialitate  sunt reglementate  prin  

Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. 

Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică 

 Primarului ales al comunei Tiream,  

 Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare . 

Art.5. 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 

 

 


