
R O M Â N I A   
JUDEŢUL SATU MARE 
COMNA TIREAM 
- P R I M A R – 
Nr. 1904 din 10.09.2018 
 
 

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

 
 

         Având în vedere  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, 
 Văzând Hotărârea consiliului local privind încetarea de drept a  mandatului de consilier 
local al domnului SCHREPLER EMERIC, consilier local care a îndeplinit funcţia de  membru 
în cadrul  comisiei de validare,  

 Ţinând cont de prevederile 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, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1)  şi a art.45 alin.(1)  din Legea nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

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 :  

Se alege comisia de validare a mandatelor consilierilor locali aleşi ai comunei Tiream,  
care va fi compusă din următorii :  

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  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 10 septembrie 2018 
 
 

I N I Ţ I A T O R , 
PRIMAR, 

dl.Tar Nicolae  
 

Red.T.N.. 
Tehn.C.G. 
2.Ex. 

 


