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PROIECT  DE  HOTĂRARE 
privind validarea  mandatului de consilier local al doamnei ZOLD MARIA – TUNDE  

 
Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de ...septembrie 

2018;   
Având în vedere : 
-  Hotărârea consiliului local Tiream  privind constatarea încetării de drept,prin demisie, 

a mandatului de consilier local  a  domnului SCHREPLER EMERIC, prin care se declarat 
vacant locul acesteia, 
 - Procesul – verbal al Comisiei de validare , constituită prin  H.C.L.nr.1/24.06.2016 , 
modificată prin HCL.nr. …../……09.2018;      
          - Adresa Partidului Civic Maghiar , organizaţia judeţeană Satu Mare nr.18 din 17.09. 
2018 , prin care se solicită validarea mandatului de consilier local al doamnei ZOLD MARIA – 
TUNDE , înscrisă pe  lista de supleanţi a partidului, la alegerile locale din  05 iunie 2016; 
 În conformitate cu prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr.115 /2015, pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001,precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali; 
  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. 31 alin.(3), 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.  -  Se validează mandatul de consilier local al doamnei ZOLD MARIA – TUNDE  
în cadrul Consiliului  local al comunei Tiream,  declarată  supleant pe lista de candidaţi a 
Partidului Civic Maghiar, la alegerile locale din data de 05 iunie 2016.                                                                              
 Art.2. -  Doamna consilier ZOLD MARIA – TUNDE  îşi va desfăşura activitatea în 
cadrul Comisiei de specialitate  nr.2, în locul domnului Schrepler Emeric . 
           Art.3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată  de către persoanele interesate la 
Tribunalul Satu Mare , în termen de 5 zile de la adoptare ,sau după caz de la comunicare,  

Art. 4 . -  Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei Tiream, 
Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Partidul  Social 
Democrat  - Organizaţia judeţeană Satu Mare, doamnei Suciu Irina . 
 

Tiream, la 17 septembrie  2018. 
                          

 
I N I Ţ I A T O R , 

PRIMAR, 
dl. Tar Nicolae 

 
 

  

 

 

 


