
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 23/2022 

pentru aprobarea modificării art. 1 din hotărârea nr. 20/2021 privind nominalizarea 
consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii 

secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Oraşul Haţeg 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă extraordinară, la 
08 februarie 2022; 
 Examinând proiectul de hotărâre nr. 20/2022 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  
referatul de aprobare al acestuia acestuia nr. 2475/20 din 02.02.2022, prin care se propune 
aprobarea modificării art. 1 din hotărârea nr. 20/2021 privind nominalizarea consilierilor 
locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al unităţii 
administrativ-teritoriale Oraşul Haţeg, motivat de încetarea mandatului de consilier, înainte de 
termen, a unuia dintre consilierii nominalizaţi a face parte din comisia de evaluare, în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor evaluatorului, prevăzute de lege şi a respectării prevederilor legale în 
materie; 

Având în vedere: 
a)raportul întocmit de compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 2715 din data de 03.02.2022;  
b)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 80/2997/50 din 08.02.2022; 
 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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul dispoziţiilor 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. (3), alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
Art. I Se aprobă modificarea art. 1 din hotărârea nr. 20/2021 privind nominalizarea 
consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului 
general al unităţii administrativ-teritoriale Oraşul Haţeg, care va avea următorul conţinut: 
,,Art. 1 Se nominalizează consilierii locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea 
activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Oraşul Haţeg, după cum 
urmează: 
1.doamna Şerengău Nicoleta Gabriela. 
2.domnul Buzducea Solomon. 
Art. II Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. III Prezenta hotărâre se comunică, în conditiile legii: Institutiei Prefectului Judeţului 
Hunedoara, Primarului orasului Hateg, persoanelor interesate, Compartimentelor 
administratie publică locală si resurse umane. 
 

Haţeg,   la  08 februarie 2022  
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
 BOTCA  ADRIAN  SERGIU 
 



 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 23/2022 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot secret si 
deschis, cu majoritate : 

08/02/2022 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) – 9  voturi 
Art. II-III adoptate prin 

vot deschis 
Voturi pentru: 16  

Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 

Nu a votat: 0 

 
□absolută 

art.5 lit. cc)  
 

Nu e cazul 
 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

art. I a  fost adoptat prin vot secret: voturi pentru  - 16 : voturi împotrivă - 0; 
voturi nule - 0;. 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

09/02/2022 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_____/______/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual _____/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz _____/______/_______ 

*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 
 

 
 
 

 
 

 


