
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA TIREAM 
- P R I M A R  - 
Nr.598  din 14.03.2018 

 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind modificarea H.C.L. Nr. 5/2016  privind organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local  al comunei Tiream 
  

 
Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă ordinară la data de  martie 2018,           

Având în vedere: 
 - Hotărârea Consiliului Local  privind constatarea încetării de drept prin demisie, a 
mandatului consilierului  local Tegzeş Monica , aleasă consilier local la alegerile locale din 05 
iunie 2016 pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat, prin care s-a luat act de demisia 
acesteia şi s-a declarat vacant locul ocupat în cadrul Consiliului Local al comunei Tiream  
 - Hotărârea Consiliului Local  privind validarea  mandatului  de consilier local al doamnei 
SUCIU IRINA  în cadrul Consiliului local al comunei Tiream, declarată supleant pentru funcţia 
de consilier local pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat, la alegerile locale din data 
de 05.06.2016. 
         Văzând  Hotărârea Consiliului local Tiream  nr.17 din 27.07.2016  privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Tiream, constituit la 
data de 24.iunie 2016,                                                                                                              
 Ţinând cont de prevederile art. 54 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare,                                                    
 Constatând necesitatea de modificare  a Hotărârea Consiliului Local nr. 5/24.06.2016       
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local  al comunei Tiream;                         
 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. 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. - (1) Se aprobă modificarea  componenţei nominale a  Comisiei 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, prin înlocuirea 
doamnei TEGZEŞ MONICA  cu doamna  consilier      SUCIU  IRINA. 

 (2) Comisia nr.1  rezultată în urma înlocuiri aprobate  va avea următoarea componenţă 
nominală :  

Nr 
crt. 

 
Numele şi prenumele  

Apartenenţa 
Politică 

 
Funcţia 

 

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

2 MAGDA S ELISABETA P.C.M. Secretar 

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

4 STRAŢI  VASILE P.N.L. Membru 

5 SUCIU  IRINA P.S.D. membru 

 
 
 
 
 



 
Art.2. -  Componenţa  nominală a  Comisiei nr. 2 – „Comisia  de specialitate din 

domeniul  urbanismului şi amenajării teritoriului ,administrarea domeniului public şi privat al 
comunei,  dezvoltare regională ,cooperare internă şi internaţională, parteneriate interne şi 
internaţionale, dezvoltare urbanistică -  formată din 5 membri, rămâne neschimbată ,    respectiv 
::  

Nr 
crt. 

 
Numele şi prenumele  

Apartenenţa 
Politică 

 
Funcţia 

 

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 

 
Art.3. -  Componenţa nominală a Comisiei 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, rămâne neschimbată, 
respectiv :  

Nr 
crt. 

 
Numele şi prenumele  

Apartenenţa 
Politică 

 
Funcţia 

 

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.4.-  Funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt reglementate prin 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local  al comunei Tiream adoptat prin 
hotărârea nr.17 din 27 iulie 2016. 

Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream,  în 
termenul prevăzut de lege : Primarului comunei Tiream,  Instituţiei Prefectului Judeţului Satu 
Mare , preşedinţilor  şi membrilor comisiilor de specialitate  ale Consiliului local al comunei 
Tiream . 
 

Tiream, la 14 martie 2018. 

 

I N I Ţ I A T O R , 
PRIMAR, 

dl.Tar Nicolae 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 



PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 
    - P R I M A R -                                                                                                                        Nr. 
596 din 14.03.2018 
 
 

 

EXPUNERE    DE    MOTIVE  
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Nr. 5/2016  privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului local  al comunei Tiream 
  

În temeiul prevederilor art.45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare iniţiez proiectul de hotărâre privind 
modificarea H.C.L. Nr. 5/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 
local  al comunei Tiream , proiect în susţinerea căruia formulez următoarele motive:                                                                                                                                      
Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Local privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a 
mandatului unui consilier local prin care s-a luat act de demisia doamnei consilier Tegzeş 
Monioca , ales consilier local la alegerile locale din 05 iunie 2016 pe lista de candidaţi a 
Partidului Social Democrat , şi s-a declarat vacant locul ocupat în cadrul Consiliului Local al 
Comunei Tiream.  

- Hotărârea Consiliului Local privind validarea  mandatului  de consilier local, al doamnei 
Suciu Irina,  în cadrul Consiliului local al comunei Tiream, declarat supleant pentru funcţia de 
consilier local pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat, la alegerile locale din data de 
05.06.2016 . 

Doamna Tegzeş Monica a fost membru în 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,  conform H.C.L. nr. 
5/24.06.2016, se impune modificarea componenţei acesteia a Consiliului Local al comunei 
Tiream.  

Ţinând cont de prevederile art.54 coroborat cu prevederile art.36 alin.1 şi 9 şi 115 alin.1 
lit.b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi  Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Tiream, constituit 
la data de 24.iunie 2016, adoptată  prin Hotărârea   Consiliului Local nr. 17 din 27.07.2016, 

                                               INIŢIEZ 
proiectul de hotărâre privind  modificarea H.C.L. Nr. 5/2016  privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului local  al comunei Tiream 
  

 

 
Tiream, la 14 martie 2018. 

 

I N I Ţ I A T O R , 
PRIMAR, 

dl.Tar Nicolae 
 

 

 

 

 

 

 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 
  - secretarul comunei - 



Nr. 597 din 14.03.2018 

 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind  modificarea unor comisii de specialitate ale Consiliului 
Local Satu Mare 

 
Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a 

mandatului unui consilier local prin care s-a luat act de demisia doamnei consilier Tegzeş 
Monioca , ales consilier local la alegerile locale din 05 iunie 2016 pe lista de candidaţi a 
Partidului Social Democrat , şi s-a declarat vacant locul ocupat în cadrul Consiliului Local al 
Comunei Tiream.  

- Hotărârea Consiliului Local privind validarea  mandatului  de consilier local, al doamnei 
Suciu Irina,  în cadrul Consiliului local al comunei Tiream, declarat supleant pentru funcţia de 
consilier local pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat, la alegerile locale din data de 
05.06.2016 . 

Doamna Tegzeş Monica a fost membru în 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,  conform H.C.L. nr. 
5/24.06.2016.L nr. 138/28.07.2016 ,  în Comisia nr.3 – Servicii publice şi comerţ  şi în Comisia 
nr.4- Sănătate, protecţie socială , sport şi tineret se impune modificarea componenţei acestor 
comisii de specialitate a Consiliului Local al municipiului Satu Mare 

Ţinând cont de prevederile art.54 coroborat cu prevederile art.36 alin.1 şi 9 şi 115 alin.1 
lit.b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi , şi  Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Tiream, 
constituit la data de 24.iunie 2016, adoptată  prin Hotărârea   Consiliului Local nr. 17 din 
27.07.2016. 

 

Secretarul comunei , 
jr. Grigoraş Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


