
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.19/2018 
privind desemnarea consilierilor locali în scopul  de a participa la alegerea delegatului 

sătesc din satul  Vezendiu  

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 03.2018;  
 Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hot[r\re, raportul de specialitate a compartimentului de resort , precum şi  raportul comisiilor 
de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.3 din cadrul 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, 
 Luând în considerare  prevederile art.53 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la  alegerea 
delegatului sătesc de o adunare sătească , convocată cu cel puţin 15 zile înainte de primar; 
  În conformitate cu prevederile art. 54 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, 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. -  Domnii consilieri locali  
                  -   MAN NICULAE                 din partea  A.L.D.E; 
                  -   SCHREPLER  EMERIC   din partea  P.C..M.  sunt desemnaţi pentru a 
participa  la alegerea delegatului sătesc din satul Vezendiu. 

 Art.2. -  Adunarea sătească se va convoca  prin grija primarului comunei Tiream, în 
termen de cel puţin  15 zile  de la adoptarea prezentei hotărâri. 

Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Tiream. 
 Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream,  
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului  Judeţului 
Satu Mare,se publică  pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul 
Primăriei. 

 
Tiream, la  26 martie 2018 

 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 Contrasemnează, 
          Consilier local : Magdas Elisabeta                          Secretarul comunei Tiream 
                                                                                                     jr. Maria Grigoraş 
 
 
 

 

Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din 
Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
Total consilieri în funcţie            11 
Nr. total consilierilor prezenţi     11 
Nr. total al consilierilor absenţi    0 
Voturi pentru                             11 
Voturi împotrivă                          0 

http://www.tiream.ro/


Abţineri                                       0 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA TIREAM 
- P R I M A R  - 
Nr.646 din 21.03.2018 

 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind desemnarea consilierilor locali în scopul  de a participa la alegerea delegatului 

sătesc din satul  Vezendiu  
 

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă ordinară la data de… martie 2018,           
 Având în vedere prevederile art.53 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la  alegerea 
delegatului sătesc de o adunare sătească , convocată cu cel puţin 15 zile înainte de primar . 
Alegerea delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenţi la această adunare, 
cu drept de vot şi cu domiciliul  în satul respectiv. 
 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În conformitate cu prevederile art. 54 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, 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. -  Domnii consilieri locali  
                  -   MAN NICULAE                 din partea  A.L.D.E; 
                  -   SCHREPLER  EMERIC   din partea  P.C..M.  sunt desemnaţi pentru a 
participa  la alegerea delegatului sătesc din satul Vezendiu. 

 Art.2. -  Adunarea sătească se va convoca  prin grija primarului comunei Tiream, în 
termen de cel puţin  15 zile  de la adoptarea prezentei hotărâri. 

Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Tiream. 

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream,  
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului  Judeţului 
Satu Mare  

 
                                                     Tiream, la  21 martie 2018 
 
                                                                        

I N I Ţ I A T O R , 
PRIMAR, 

dl.Tar Nicolae 
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 R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA  TIREAM 
- P R I M A R – 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în scopul  de a participa 

la alegerea delegatului sătesc din satul  Vezendiu  
 
 

 Avân în vedere  demisia doamnei consilier local Tegzeş Monica,  singurul consilier din 
satul  Vezendiu  şi propunerea de validare a mandatului doamnei Suciu Irina , domiciliată în 
satul Portiţa  din cadrul comunei Tiream, constat că satul Vezendiu a rămas fără  consilier 
local, prin urmare se impune  alegerea unui reprezentant  sătesc în Consiliul local, respectiv 
alegerea unui delegate sătesc. 
  Conform  prevederilor art. 53, alin.(1) ,alin.(2) şi alin.(3)  din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:    
  „Art. 53.  - (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alesi in consiliile locale sunt 
reprezentati la sedintele de consiliu de un delegat satesc.                                                                            
(2) Delegatul satesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de o adunare 
sateasca, convocata cu cel putin 15 zile inainte de primar. Alegerea delegatului satesc se 
desfasoara in prezenta primarului sau a viceprimarului si a minimum 2 consilieri desemnati 
prin hotararea consiliului local. Alegerea delegatului satesc se face cu majoritatea voturilor 
celor prezenti la aceasta adunare. La adunarea sateasca pot participa toti cetatenii cu drept 
de vot si domiciliul in satul respectiv.  
(3) La discutarea problemelor privind satele respective delegatii satesti vor fi invitati in mod 
obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.  
(4) Delegatului satesc ii sunt aplicabile, in mod corespunzator, prevederile art. 51 alin. (5) si 
(6) din Legea nr. 215/2001”.  
În temeiul prevederilor art. 45 aliniatul (6), 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,  

 
INIŢIEZ 

proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în scopul  de a participa la 
alegerea delegatului sătesc din satul  Vezendiu 

 
 

Tiream, la 23 martie 2018  
 

PRIMAR, 
dl.Tar Nicolae 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 
  - secretarul comunei - 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în scopul  de a participa 
la alegerea delegatului sătesc din satul  Vezendiu  

 
 
 Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Tiream , prin seretar,Grigoraş Maria , în temeiul prevederilor art.44 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, formulez prezentul raport cu privire la 
proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în scopul  de a participa la 
alegerea delegatului sătesc din satul  Vezendiu , iniţiat de dl.primar  la data de 23.0.2018 ,                                                     
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 . 

Tinând seama de faptul că doamna Tegzeş Monica  a fost singurul consilier local cu 
domiciliul  în satul Vezendiu, iar doamna Suciu Irina noul consilier  a cărui mandat este 
propus spre validare  are domiciliul în satul Portiţa ,satul Vezendiu a rămas fără reprezentant 
în cadrul Consiliului local al comunei Tiream, se impune alegerea unui delegat sătesc  care 
va reprezenta satul Vezendiu  în cadrul consiliului local. 
 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, şia 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, se impune desemnarea,  prin hotărâre, a consilierilor locali în scopul  de a 
participa la alegerea delegatului sătesc din satul  Vezendiu  

 
 
 

Secretarul comunei , 
jr. Grigoraş Maria 
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