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       HOTĂRÂREA    NR.   14 / 28 februerie  2023 
Privind  desemnarea a doi consilieri locali  pentru a face parte din Comisia de evaluare  a 

performentelor profesionale  individuale ale secretarului general al comunei Cicârlău   
 

 Consiliul Local al comunei Cicârlău,întrunit în sedință ordinară în data de  28 
februarie  2023 ,  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.11 alin 4, lit e si art.11 alin 6, din Anexa 6,  art. 129  alin 1 si alin 2, lit. a,  art.485, 
alin  5  din   OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare;   

 
 Având în vedere: 

 Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Cicarlau ,referatul de aprobare al 
primarului nr./2023, raportul compartimentului de resort nr./2023 si referatul compartimentului de 
specialitate nr./2023 ; 

 Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;  

 În conformitate cu dispoziţiile   art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare  

HOTĂRĂTE 
  Art. 1  Se desemnează doi consilieri locali  pentru a face parte din Comisia de  
evaluare a performentelor profesionale individuale ale  secretarului general al comunei 
Cicarlau  :    
   -  Radu Ovidiu BĂLAN  
   -  Ioan BLEDEA  

Art. 2  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se imputerniceste Primarul 
comunei Cicarlau  si  consilierii locli desemnati . 

Art. 3   Prezenta hotarâre  se comunică :  
- Institutiei Prefectului – judetul Maramures in vederea verificarii legalitatii 
- Primarului  comunei Cicârlau 
- consilierilor locali desemnati   
- Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica 

 
            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                      CONTRASEMNAT 
                  Gheorghe CADAR                                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICÂRLAU 
                                                                                                                  Georgela POP  
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta ordinară din data de 28 februarie 2023 , cu următoarele voturi:  
Total consilieri locali 13  
Nr. consilieri prezenti  12 
Voturi pentru  12 
Voturi impotriva 

 
 


