
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA    
COMUNA BAIA DE CRIS 
CONSILIUL LOCAL 
                                            

HOTĂRÂREA  NR.14/2022 
privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea 

activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale comuna Baia de Cris, 
 pe anul 2022 

 
            Consiliul local al comunei Baia de Cris , judeţul Hunedoara;      
 Examinând proiectul de hotarare nr.7/2022 privind nominalizarea consilierilor locali, 
care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al unităţii 
administrativ-teritoriale comuna Baia de Cris, pe anul 2022 , referatul de aprobare al 
primarului comunei Baia de Cris nr.7/28/1.02.2022, prin care se propune nominalizarea 
consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului 
general al comunei Baia de Cris pe anul 2022, în scopul îndeplinirii atribuţiilor evaluatorului, 
prevăzute de lege şi a respectării prevederilor legale în materie , raportul 
nr.14/28/31.01.2022 intocmit de Secretarul general al comunei Baia de Cris si avizul 

comisiei Juridica si de disciplina Protectie mediu si turism nr16/31/3.02.2022.; 

 În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) lit. (e), alin. (6), art. 15, alin. 1 , lit. b ,  art. 
16 şi art. 22 din anexa 6 la la O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
           În temeiul dispoziţiilor art.5  , lit.ee , art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 
140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 
243 alin. (1), art. 485 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare,  
 

HOTÂRÂȘTE: 
 
             Art. 1 Se nominalizează consilierii locali, care să facă parte din comisia pentru 
evaluarea activităţii secretarului general al comunei Baia de cris, pe anul 2022, după cum 
urmează: 
              1 Popoviciu Marcel 
              2 Oncu Viorel-Sorin 
 Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Baia de Cris şi 
comisia de evaluare, ce va fi constituită prin dispoziţia acestuia. 
 Art. 3 Consilierii locali prevăzuti la art. 1 vor stabili obiectivele individuale şi indicatorii 
de performanţă utilizaţi în evaluarea gradului şi modului de atingere a acestora, pentru 
perioada mandatului lor de ales local, iar evaluarea o vor realiza doar pentru această perioadă. 

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia 
Contencios administrativ şi fiscal, în termenul şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
          Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, în conditiile legii: Institutiei Prefectului Judeţului 
Hunedoara, Primarului comunei Baia de Cris 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

OANA SORIN    

CONTRASEMNEAZĂ  

   SECRETAR GENERAL 

         RUSU LUCIA 

BAIA DE CRIS 7.02.2022 

 



 

Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie 
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______  
voturi 
Adoptată prin vot deschis 
Voturi pentru __________ 
Voturi împotrivă________ 
Abţineri _______________  
 

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL 

COMUNEI,DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI 

GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 

NR.______/_____________. 

 

Nr. 

crt. 
Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, 

s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate: 

______/__/_____  

 

 □ simplă □ absolută □ calificată 

Art.5 lit. ee) 

Voturi pentru:___ 

Voturi împotrivă:__ 

Abţineri:___ 

Nu a votat:____ 

Art.5 lit. cc) 

Voturi pentru:___ 

Voturi împotrivă:__ 

Abţineri:___ 

Nu a votat:____ 

Art.5 lit. dd) 

Voturi pentru:___ 

Voturi împotrivă:__ 

Abţineri:___ 

Nu a votat:____ 

2 Comunicarea către primar ______/__/_____  

3 Comunicarea către prefectul judeţului ______/__/_____  

4 Aducerea la cunoştinţa publică ______/__/_____  

5 
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 
______/__/_____  

6 
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 

juridice, după caz 
______/__/_____  

 

 
 
 


