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PROCES – VERBAL 

încheiat azi data de 24 iunie 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei de constituire a 

Consiliului local al comunei Tiream, ales  la  scrutinul din data de 5 iunie 2016 

 
 

Încheiat azi 24 iunie 2016 cu ocazia  convocării consilierilor declaraţi aleşi la 

scrutinul din data de 5 iunie 2016, în şedinţă de constituire. În urma convocării făcute 

în scris în baza Ordinului Prefectului judeţului Satu Mare nr.199 din 22.06.2016, la 

şedinţă s-au prezentat un număr de 10 consilieri declaraţi  aleşi, primarul ales şi primii 

2 supleanţii  de pe lista de candidaţi a  Partidului Civic Maghiar – Magyar Polgari 

Part (P.C.M.) ,respectiv:  d-na Magdas Elisabeta şi dl. Vinkler Valter . 

A absentat d-na consilier declarat ales din partea P.C.M., BAKO ILEANA , care 

a depus cerere de renunţare la mandatul de consilier. 

În calitate de invitaţi au participat următori:dl. Pătcaş Emil – Dănuţ , d-na 

Osotzki Adela – Maria , d-na Reszler Ecaterina,dl .Erdei Eduard   şi dl. Hegedus Paul – 

preşedintele organizaţiei judeţene  a Partidului Civic Maghiar P.C.M. 

Prezenţa fiind majoritară ,şedinţa se consideră statutară. D-na secretar  

Grigoraş Maria,  procedează la înmânarea certificatelor  doveditoare a  alegerilor, 

care sunt  semnate  de  preşedintele circumscripţiei electorale nr.57 Tiream .   

1.Şedinţa de constituire este deschisă de reprezentantul Prefectului judeţului 

Satu Mare,  doamna  IOANA TULBU, care dă citire Ordinului Prefectului de convocare 

a consilierilor  declaraţi aleşi la alegerile locale  din data de 5 iunie 2016 , pentru  

şedinţa de constituire a Consiliului  comunal Tiream , nr.199 din 22 iunie 2016 , cu 

următorul proiect la ordinea de zi : 

1.Prezentarea Ordinului Prefectului pentru convocarea în şedinţă  de constituire a 

Consiliului Local al comunei Tiream, 

2.Alegerea  comisiei  de  validare; 

3.Validarea sau invalidarea mandatelor  de consilieri;  

4. Depunerea  jurământului  de  către  consilierii  validaţi 

5 Declararea consiliului local ca legal constituit; 

6. Alegerea  preşedintelui  de  şedinţă ,  

7.Prezentarea Hotărârii judecătoreşti de validare a mandatului primarului şi 

depunerea jurământului de către acesta; 

8. Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local . 

 După prezentarea   Ordinului  Prefectului, reprezentantul acestuia  îl invită  pe 

cel mai în vârstă dintre consilieri declaraţi aleşi , precum şi pe  cei 2 asistenţi  ai 

acestuia să preia  conducerea lucrărilor şedinţei. Preşedinte de vârstă este dl.Babtan 

Dorel ,iar asistenţi acestuia sunt desemnaţi cei mai tineri consilieri declaraţi aleşi , 

respectiv  d –na Lieb Beata  din partea F.D.G.R. şi  dl. Budai Csaba  din partea P.C.M., 

acestea preiau lucrările şedinţei de constituire. 



 

 

 După preluarea conducerii şedinţei de către preşedintele de vârstă  secretarul 

comunei d-na Grigoraş Maria prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia  

dosarele consilierilor  declaraţi aleşi  şi pe cele ale supleanţilor lor , aşa cum acestea 

au fost primite de la  biroul electoral de circumscripţie. Precizează  faptul  că d-na 

cons. Bako Ileana  care a obţinut mandatul de consilier din partea Partidului Civic 

Maghiar  a depus cerere de renunţare la mandat , prin urmare ,dosarul acesteia este 

însoţit de cererea de renunţare la mandatul de consilier înregistrată sub nr. 1142 din 

10.06.2016. 

 Întrucât procedura de  validare a mandatului  primarului  a fost finalizată , iar 

primarul declarat ales  a candidat şi pentru funcţia de  consilier, obţinând mandatul,  

dosarul acestuia este  însoţit  de opţiunea scrisă pentru funcţia de primar al  comunei 

Tiream şi renunţarea  la funcţia de consilier în Consiliul local al comunei Tiream. 

 Odată cu dosarele  consilierilor declaraţi aleşi şi cele ale supleanţilor  acestora 

sunt   prezentate şi  confirmările  scrise   pentru listele de candidaţi  depuse de către 

partidele politice  şi  organizaţiile  cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale  care 

au obţinut mandate  în comuna Tiream, respectiv : Partidul Civic Maghiar  - Magyar 

Polgari Part, Partidul Naţional Liberal, Forumul Democrat al Germanilor din 

România,  Erdely  Magyar Neppart - Partidul Popular  Maghiar din Transilvania , 

Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor şi  Partidul Social Democrat. 

D- nul preşedinte de vârstă dispune luarea unei pauze  în timpul căreia  se 

constituie grupurile de consilieri  potrivit prevederilor Statutului  aleşilor locali. 

2 Alegerea comisiei de validare. 

  În urma consultărilor din pauza  s-au constituit 3 grupuri de consilieri, astfel : 

1. Grupul consilierilor P.C.M., compus din 4 membri,din care dl.Schrepler 

Emeric  – lider de grup; 

2. Grupul consilierilor A.L.D.E. – F.D.G.R., compus din 4 membri, din care lider 

de grup dl. Man Niculae; 

3. Grupul consilierilor P.N. L. – P.S.D. – EMNP –PPMT , compus din 3 membri, 

din care d-na .cons. Tegzeş Monica  - lider de grup. 

La reluarea lucrărilor preşedintele de vârstă dl.Babtan Dorel, propune să se 

aleagă o comisie de validare  alcătuită din 3 consilierii declaraţi aleşi. 

 În urma votului deschis, exprimat prin ridicarea de mâini,consilierii  declaraţi 

aleşi, aprobă numărul de 3  membri ai  comisiei de validare  cu votul unanimităţii. 

 După stabilirea numărului de membri ai comisiei de validare, dl. preşedinte de 

vârstă Babtan Dorel, solicită desemnarea candidaţilor  pentru comisia de validare . 

Grupul consilierilor  P.M.C., desemnează pe dl. Schrepler Emeric ; 

Grupul consilierilor A.L.D.E.- F.D.G.R., desemnează pe dl Reszler Adalbert – 

Gheorghe ; 

Grupul consilierilor P.N. L. – P.S.D. – EMNP –PPMT.,desemnează pe dl.Kontz 

Zoltan . 

După înregistrarea candidaturilor, d-nul preşedinte de vârstă supune la vot 

candidatura d-lui  Schrepler Emeric, din partea grupului P.M.C. 

 În urma votului  deschis exprimat prin ridicare de mâini , dl Schrepler Emeric  

este ales  membru în comisia de validare , cu votul  unanimităţii consilierilor prezenţi la 

şedinţa de constituire. 



 

 

D-nul preşedinte de vârstă supune la vot  candidatura d-lui  Reszler Adalbert – 

Gheorghe, din partea grupului A.L.D.E.- F.D.G.R . 

În urma votului deschis,exprimat prin ridicare de mâini , dl. Reszler Adalbert – 

Gheorghe, este ales  membru în comisia de validare,cu votul unanimităţii consilierilor 

prezenţi la şedinţa de constituire. 

D-nul preşedinte de vârstă  supune la vot candidatura d-lui. Kontz Zoltan, din 

partea grupului P.N. L. – P.S.D. – EMNP –PPMT. 

 În urma votului deschis,exprimat prin ridicare de mâini, dl. Kontz Zoltan este 

ales membru în comisia de validare, cu votul unanimităţii consilierilor prezenţi la 

şedinţa de constituire. 

Rezultatul  votului  este consemnat în hotărârea nr.1 din 24.06.2016. 

 Secretarul comunei prezintă conţinutul Hotărârii nr.1, după  ce  Comisia de 

validare a mandatelor alege din rândul membrilor  săi un preşedinte în persoana d-lui 

Kontz Zoltan   şi  un secretar în persoana d-lui.  Reszler Adalbert – Gheorghe , prin 

votul deschis al majorităţi membrilor săi . 

După alegerea comisiei de validare d-nul preşedinte de vârstă dispune o nouă 

pauză, în timpul căreia se examinează de către comisia de validare  legalitatea alegerii 

fiecărui consilier, pe baza dosarelor  prezentate de preşedintele de vârstă. 

 Întrucât  primarul  al cărui mandat a fost  validat prin  Încheierea  nr. 947 /22 

iunie 2016  din dosarul nr. 1569/218/2016  a Judecătoriei Carei , a  fost ales şi 

consilier şi a renunţat la mandatul de consilier local optând pentru funcţia de primar , 

se examinează, în vederea validării , dosarul primului supleant de pe lista de candidaţi 

ai P.C.M. , respectiv dosarul d-nei Magdas Elisabeta , 

Având în vedere  faptul că  şi doamna Bako Ileana   , a renunţat la mandatul de 

consilier din partea P.C.M. prin cererea nr. 1142/10.06.2016, se examinează, în 

vederea validării , dosarul  celui de al doilea  supleant de pe lista de candidaţi ai 

P.C.M. , respectiv dosarul d-nului Vinkler Valter  , 

 În urma examinării legalităţi alegerii consilierilor şi supleanţilor , comisia de 

validare elaborează propunerile de validare şi invalidare a  mandatelor  . În acest scop, 

comisia de validare  încheie un proces – verbal  privind propunerile de validare şi 

invalidare   (anexa nr.1 la OG.nr.35/ 2002 

3. Validarea  sau invalidarea mandatelor de consilieri . 

La reluarea lucrărilor şedinţei de constituire, preşedintele comisiei de validare , 

dl. Kontz Zolta  prezintă procesul –verbal  privind propunerile de validare  a unui 

număr de 11 mandate, din care 9  mandate ale consilierilor declaraţi  aleşi şi 2 (două) 

mandate  ( primul şi al doilea ) din  lista de candidaţi a P.C.M. declaraţi  supleanţi şi 

propunerile de  invalidarea  unui număr de 2(două)  mandate , după cum urmează: 

1.Babtan Dorel din partea A.L.D.E..- ales; 

2.Budai Csaba  din partea P.C.M. – ales; 

3.Kontz  Zoltan din partea EMNP _ PPMT; 

4.Lieb  Beata  din partea F.D.G.R.; 

5.Magdas  Elisabeta , din  partea P.C.M. – primul  supleant pe lista de candidaţi 

a  Partidului Civic Maghiar P.C.M. ; 

6.Man  Niculae din partea  A.L.D.E. - ales, 

7.Reszler Adalbert – Gheorghe din partea F.D.G.R. – ales; 



 

 

8.Schrepler  Emeric din partea P.C.M. – ales; 

9. Straţi  Vasile din partea P.N.L. – ales; 

10.Tegzeş Monica din partea P.S.D. - ales; 

11.Vinkler Valter din partea P.C.M. –  al doilea supleanta pe lista de candidaţi a 

Partidului  Civic Maghiar P.C.M. 

 Se invalidează  mandatele următorilor consilieri declaraţi aleşi : 

1. Bako Ileana din partea P.C.M. 

2. Tar Nicolae  din partea P.C.M, 

 Validarea mandatelor s-a  făcut în ordinea alfabetică , prin votul deschis al 

majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire . 

 Fiecare mandat a fost validat cu 10 voturi”pentru”. 

 Persoana al cărei mandat a fost  supus validării nu a  participă la  vot.  

Invalidarea mandatelor  s-a făcut în ordinea alfabetică, prin votul deschis  al 

unanimităţii  consilierilor prezenţi. Rezultatul validării şi invalidării  mandatelor se 

consemnează în hotărârea nr. 2 .  

Secretarul comunei  prezintă conţinutul Hotărârii nr. 2 

După validarea mandatelor celor 11   consilierilor locali se procedează la 

depunerea jurământului de credinţă. 

4.Depunerea jurământului de către consilierii validaţi. 

 Procedura depunerii jurământului este următoarea : secretarul comunei d-ra 

Grigoraş Maria dă citire  jurământului , după care consilierii validaţi se prezintă , în 

ordine alfabetică , în faţa unei mese special amenajate , pe care se află un exemplar din 

Constituţia României  şi  Biblia . Consilierul pune mâna stângă atât pe Constituţie cât 

şi pe Biblie  pronunţând cuvântul „JUR”, după care semnează jurământul de credinţă, 

imprimat pe un formular special. Fiecare consilier  semnează  jurământul în două 

exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare ,iar al doilea  se 

înmânează consilierului care a depus jurământul .  

După validarea mandatelor şi depunerea jurământului consilierilor locali li se  

eliberează  legitimaţiile  de consilieri  locali , conform modelului aprobat prin  HG 

nr.282/ 2005 privind stabilirea  modelului legitimaţiei  pentru aleşi locali  şi a 

modelului  semnului distinctiv  al calităţii  acestora – legitimaţia este înmânată de către  

preşedintele de şedinţă.                                                                                                      

5.Declararea consiliului local  ca legal constituit . 
După depunerea jurământului de către cei 11 consilierii locali validaţi (în 

procent de 100%)  preşedintele de vârstă d-nul consilier  Babtan Dorel , declară 

consiliul local  legal constituit. Declararea consiliului  ca legal constituit se constată 

prin hotărârea nr.3. 

 Secretarul comunei prezintă conţinutul Hotărârii nr.3. 

După declararea consiliului local ca legal constituit se  procedează la : 

6.Alegerea preşedintelui de şedinţă.  
D-nul preşedinte de vârstă ,solicită propuneri pentru alegerea preşedintelui de 

şedinţă, pentru o durată  de 3 luni. 

 D-nul  consilier Vinkler Valter  propune  preşedinte de şedinţă pe dl. consilier 

Babtan Dorel.  Nu sunt alte propuneri. D-nul preşedinte de vârstă ,supune la  vot 

propunerea făcută de dl. consilier Vinkler Valter.  



 

 

În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâini, dl. cons. Babtan Dorel  

este ales preşedinte de şedinţă , cu o durată a mandatului de preşedinte de 3 luni, cu 

votul  unanimităţii consilierilor locali în funcţie.  

Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă, se consemnează în hotărârea nr.4. 

Secretarul comunei prezintă conţinutul Hotărârii nr.4. 

  D-nul preşedinte de şedinţă ,Babtan Dorel mulţumeşte celor doi asistenţi pentru 

sprijinul acordat în prima parte a şedinţei şi continuă   lucrările şedinţei consiliului 

local în calitate de preşedinte de şedinţă a consiliului local, cu următorul punct la 

ordinea de zi :  

7. Prezentarea  Hotărârii judecătoreşti  de validare a mandatului  primarului  şi   

depunerea jurământului de către acesta 

 După preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către preşedintele de 

şedinţă  se procedează la ceremonia de depunere a jurământului de către primarul nou 

ales  – procedura de validare a mandatului acestuia fiind finalizată  prin Încheierea nr. 

947 din 22 iunie 2016 , dată în Dosarul nr.1569/218/2016  a Judecătoriei Carei. 

 În acest scop reprezentantul prefectului ,d-na Ioana Tulbu , prezintă în  faţa 

consiliului local şi a invitaţilor  hotărârea de validare , constând în – INCHEIEREA 

Nr.947,  dată în Camera de consiliul  din data de 22 iunie 2016 , în dosarul 

nr.1569/218/2016 a judecătoriei Carei. 

  După prezentarea hotărârii judecătoreşti de validare primarul depune în faţa 

consiliului local jurământul de credinţă prevăzut de lege, citindu-l şi semnându - l. 

 După depunerea jurământului  primarul intră  în exerciţiul de drept al 

mandatului , ocupând un loc distinct în sala de şedinţă. 

8 Organizarea  comisiilor de specialitate  ale consiliului local . 

 După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate 

pe principalele domenii de activitate. La stabilirea  principalelor domenii  de activitate 

în care se pot organiza comisii de specialitate se are în vedere  anexa nr.2 la 

OG.nr.35/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 D-nul preşedinte de şedinţă ,solicită propuneri pentru stabilirea numărului de 

comisii de specialitate, domeniile de activitate , precum şi a numărului membrilor 

fiecărei comisii. 

 D-nul preşedinte de şedinţă , propune să se organizeze un număr de 3 comisii de 

specialitate. D-nul preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea făcută.  

  În urma votului liber exprimat ,propunerea este aprobată cu votul unanimităţii 

consilierilor în funcţie. 

         Dl. cons. Man Niculae  propune  domeniile de  activitate   a  primei comisii şi 

numărul membrilor acesteia , respectiv : 

         Comisiei nr. 1. -  Comisia de specialitate din domeniul  economic - financiar, 

realizarea lucrărilor publice , protecţia mediului, turism  şi agricultură, juridică şi de 

disciplină - formată din 5 membri.  

 D-nul preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea făcută.  

  În urma votului liber exprimat ,propunerea este aprobată cu votul unanimităţii 

consilierilor în funcţie. 

 Dl. cons. Vinkler Valter   propune  domeniile de activitate  a  comisiei nr.2  şi 

numărul membrilor acesteia , respectiv : 



 

 

 

Comisia nr.2. – Comisia de specialitate din domeniul  urbanismului  şi 

amenajării teritoriului , administrarea domeniului public şi privat  al comunei, 

dezvoltarea regională , cooperarea internă şi  internaţională , parteneriate  interne şi 

internaţionale , dezvoltare urbanistică – formată din 5 membri ; 

 D-nul preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea făcută.  

  În urma votului liber exprimat ,propunerea este aprobată cu votul unanimităţii 

consilierilor în funcţie. 

   Dl. cons.Kontz Zoltan   propune  domeniile de activitate  a  comisiei nr.3  şi 

numărul membrilor acesteia , respectiv : 

Comisia 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, 

 D-nul preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea făcută.  

  În urma votului liber exprimat ,propunerea este aprobată cu votul unanimităţii 

consilierilor în funcţie. 

 D-nul preşedinte de şedinţă,solicită propunerii pentru  membri comisiilor de 

specialitate. 

 Pentru comisia nr.1,  se fac următoarele propuneri: 

 1.Dl.cons.Man Niculae  propune pe dl. cons. Babtan Dorel  din partea grupului 

A.L.D.E. – F.D.G.R.; 

  D-nul preşedinte de şedinţă supune la vot  propunerea  făcută. 

 În urma votului deschis,  exprimat prin ridicare de mâini ,propunere este aprobată cu 

votul  unanimităţii consilierilor locali în funcţie 

 2).Dl. cons.Reszler Adalbert – Gheorghe  propune pe dl.cons. Straţi Vasile; 

 D-nul preşedinte de şedinţă supune la vot  propunerea  făcută. 

 În urma votului deschis,  exprimat prin ridicare de mâini ,propunere este aprobată cu 

votul  unanimităţii consilierilor locali în funcţie 

 3). Dl..cons. Vinkler Valter propune pe d-na  cons. Magdas Elisabeta  din grupul 

P.C.M.; 

 D-nul preşedinte de şedinţă supune la vot  propunerea  făcută. 

 În urma votului deschis,  exprimat prin ridicare de mâini ,propunere este aprobată cu 

votul  unanimităţii consilierilor locali în funcţie 

 4)D -  na cons. Babtan Dorel  propune pe dl. cons.Man Niculae,  din partea  

grupului  A. L.D.E - F.D.G.R. 

         D-nul preşedinte de şedinţă supune la vot  propunerea  făcută. 

 În urma votului deschis,  exprimat prin ridicare de mâini ,propunere este respinsă cu 4 

votur “pentru”şi 7 abţineri. 

  5.) Dl cons Straţi Vasile  propune pe d – na cons. Tegzeş Monica, din partea 

grupului P.N. L. – P.S.D. – EMNP –PPMT. 

           D-nul preşedinte de şedinţă supune la vot  propunerea  făcută. 

  În urma votului deschis,  exprimat prin ridicare de mâini ,propunere este 

aprobată cu votul  unanimităţii consilierilor locali în funcţie 

  6) D – na cons. Tegzeş Monica  propune pe dl.cons. Reszler Adalbert ,  din 

partea  grupului  A. L.D.E - F.D.G.R. 



  

 

 D-nul preşedinte de şedinţă supune la vot  propunerea  făcută. 

  În urma votului deschis,  exprimat prin ridicare de mâini ,propunere este 

aprobată cu votul  unanimităţii consilierilor locali în funcţie. 

 Pentru comisia nr.2,  se fac următoarele propuneri: 

 1) Dl. cons. Vinkler Valter  propune pe  d/nul cons.  Schrepler Emeric  din partea 

grupului  P.C.M., 

 2)Dl. cons.Straţi Vasile  propune pe dl. cons. Kontz Zoltan din partea grupului     

    P.N. L. – P.S.D. – EMNP –PPMT. 

 3) Dl cons..Schrepler Emeric propune  pe dl. cons. Budai Csaba,  din partea  

    grupului   P.C.M.; 

 4). Dl. cons. Reszler Adalbert- Gheorghe  propune pe dl. cons.Man Niculae , din  

      partea grupului   A.L.D.E -F.D.G.R.; 

 5).Dl.cons. Babtan Dorel   propune pe d-na  cons. Lieb Beata  din partea 

grupului   A.L.D.E -F.D.G.R.; 

 D-nul preşedinte de şedinţă supune la vot fiecare propunere făcută. 

        În urma votului deschis,  exprimat prin ridicare de mâini, propunerile făcute se 

aprobă cu votul unanimităţii consilierilor locali în funcţie. 

 Pentru comisia nr.3, se fac următoarele propuneri: 

 1).Dl.cons. Babtan Dorel  propune pe dl.cons. Man Niculae din partea grupului 

A.L.D.E -F.D.G.R.; 

 2).Dl cons. Reszler Adalbert – Gheorghe propune pe dl. cons. Straţi Vasile; 

          3) Dl cons. Straţi Vasile  propune pe dl. cons. Reszler Adalbert Gheorghe;  

 4). D -na .cons. Tegzeş Monica propune pe dl.cons.Vinkler Valter ; 

 5). D –na cons. Lieb Beata  propune pe d -na cons.  Magdas Elisabeta. 

 D-nul preşedinte de şedinţă supune la vot fiecare propunere făcută. 

        În urma votului deschis,  exprimat prin ridicare de mâini, propunerile făcute se 

aprobă cu votul unanimităţii consilierilor locali în funcţie. 

 Fiecare comisie de specialitate îşi alege , prin votul  deschis al majorităţii  

consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar. 

  În urma alegerilor din cadrul fiecărei comisii, situaţia se prezintă astfel : 

 Comisia nr.1 -  preşedinte  dl. cons. Reszler Adalbert – Gheorghe  şi secretar    

d-na Magdas Elisabeta ; 

 Comisia nr.2. – preşedinte dl. cons.  Schrepler Emeric , secretar dl.Kontz Zoltan; 

 Comisie nr.3. – preşedinte dl. cons.  Man Niculae, secretar dl.Vinkler Valter. 

  Aprobarea numărului şi a componenţei comisiilor de specialitate pe diferite 

domenii de activitate, se consemnează în  hotărarea nr.5 a consiliului local. 

     Secretarul comunei prezintă conţinutul Hotârârii nr.5 . 

      După prezentarea hotărârii nr.5 din 24..06.2016, de către secretarul comunei, dl. 

preşedinte de şedinţă, Babtan Dorel, dă cuvântul reprezentantului Prefectului, d-na  

Ioana Tulbu , care  felicită consiliul local  nou validat şi pe primarul ales, apoi 

mulţumeşte tuturor participanţilor la şedinţa de constituire. 

 D-nul preşedinte de şedinţă Babţan Dorel,  mulţumeşte tuturor participanţilor, 

felicită pe d-nul primar pentru  mandatul obţinut   şi pe consilierii locali, apoi dă 

cuvântul domnului primar. 

  



 

 

  D-nul primar ales Tar Nicolae , ia cuvântul şi : mulţumeşte  consilierilor locali 

şi invitaţilor pentru participare , felicită consiliul local nou investit, spunând că speră 

să aibă o colaborare bună atât cu  noi consilierii locali cât şi cu consilieri locali 

realeşi.  

 D-nul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului Hegeduş Paul – preşedintele 

Partidului Civic Maghiar – organizaţia judeţeană Satu Mare . 

  Domnul Hegedus Paul spune : în calitate de reprezentant al P.C.M.  ţin  să-l  

felicit  pe domnul primar pentru  mandat obţinut şi pe  domnii consilierii aleşi  şi 

validaţi în funcţie, urându-le mult succes şi putere de muncă . 

          D-na cons. Tegzeş Monica  cere cuvântul şi spune : d-nule primar vă felicit 

pentru  funcţia în care a-ţi fost investit  şi sper  să  acordaţi  aceeaşi atenţie  şi satelor 

Vezendiu şi Portiţa , sate aparţinătoare comunei Tiream. 

 Dl. primar nou ales, Convocă Consiliul local în şedinţă de îndată pentru alegerea 

viceprimarului , motiv pentru care solicită  consilierilor locali  şi îi roagă pe  invitaţii  

să râmână în sala de şedinţă . 

 După luările de cuvânt ale antevorbitorilor domnul preşedinte de şedinţă declară 

încheiate lucrările şedinţei de constituire a consiliului local, din data de 24 iunie 2016. 

 

Tiream , la 24 iunie 2016 

 

                   Preşedinte de şedinţă,                                         Secretar, 

                     dl. Babtan Dorel                                          Maria Grigoraş 


