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H O T Ă R Â R E A  Nr. 55 / 14.12.2022 

privind alegerea președintelui de ședință  
 
 

 

          Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă extraordinară cu caracter 

de îndată în data de 14.12.2022, 

 

         Având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 56/14.12.2022,          

vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream, înregistrat sub nr. 

56/14.12.2022, raportul de specialitate al compartimentului de resort, înregistrat sub 

nr. 56/14.12.2022, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul 

Consiliului local Tiream,                            

         În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, modificată, precum şi cu prevederile art. 6 din Anexa, 

la H.C.L. nr. 38/30.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului local al comunei Tiream, modificată conform HCL nr. 

16/29.04.2022 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului Local al Comunei Tiream, judetul Satu Mare;  

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legilativă pentru elaborarea  actelor normative, republicată, cu  modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.139, alin. (1) și  art. 196, alin. (1) lit. a) din  

O:U.G.nr. 57/2019 privind Codul  administrativ,  cu  modificările şi completările 

ulterioare,    

 

 

CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

adoptă prezenta hotărâre: 

 

        Art. 1.  - Se alege președinte de ședință domnul consilier OSOTZKI 

LORANT, care va îndeplini atribuțiile conferite de lege şi de Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Tiream. 
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       Art. 2. -  Președintele de ședință se alege pentru o perioadă de 3 luni, începând 

cu luna decembrie 2022 până în luna februarie 2023, inclusiv. 

 

      Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al 

comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, 

Instituției Prefectului - Județul Satu Mare și doamnei/domnului consilier local Man 

Niculae. 
 

 

Tiream, la 14.12.2022 

 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează, 

     Consilier local: Osotzki Lorant   Secretar general UAT Tiream 

          cj. Candid Humă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Total consilieri în funcţie: 11;  Nr. total al consilierilor prezenţi: 11; Nr. total al consilierilor 

absenţi: 0;  Voturi pentru: 11; Voturi împotrivă: 0;  Abţineri: 0;  
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