
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA CICÂRLĂU 
CIF 3627374 

CONSILIUL LOCAL CICARLAU 

Cicârlău, Str. Unirii nr. 1, CP437095, tel/fax 0040262481002 
e-mail contact@primariacicarlau.ro; web www.primariacicarlau.ro 

 

      HOTĂRÂREA     NR.   67 / 16 noiembrie  2020  

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

Consiliul Local al   Comunei Cicârlău, întrunit în sedinta extraordinară în data de  16 

noiembrie  2020, analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare;  

d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia publică;  

e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativă  pentru eleborarea actelor 

administrative ;    

f) art. 136  alin  1 din   OG nr. 57/2019 privind Codul administrtiv 

 

 Având în vedere: 

 Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Cicârlau , referatul de aprobare al primarului 

nr.  6156 /2020, raportul compartimentului de resort nr. 6157  /2020; 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 123, art. 129 alin 2, lit a  art. 196 alin. 1 lit. a și art. 197 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare  

 

HOTĂRĂSTE 

 ART. 1  – Pentru luna noiembrie  2020  se alege ca preşedinte de şedinţă domnul consilier 

local  BALAN RADU –OVIDIU. 

ART. 2  Prezenta hotarâre  se comunică :  

- Institutiei Prefectului – judetul Maramures in vederea verificarii legalitatii 

- Primarului  comunei Cicârlau 

- Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica 

                

                       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA             CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL 

                           AL   COMUNEI   CICÂRLĂU 

                        Radu-Ovidiu BĂLAN                                                Georgela POP 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  extraordinară din data de 16 noiembrie     2020, 

cu următoarele voturi: 

Total consilieri locali  13 

Nr. consilieri prezenti  13 

Voturi pentru    13 

Voturi împotrivă  


