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JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA
str. Primăriei nr.2, localitatea Recea
Telefon 0262287202; 0262287240. Fax 0262287555.

e-mail: office@primaria-recea.ro  site: www.primaria-recea.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.13/2021 prin care au fost desemnați consilierii
locali, membri în Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale

ale secretarului general al comunei Recea, județul Maramureș

Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară la data de
17 martie 2022;

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar, referatul de aprobare ,
raportul de specialitate al compartimentului juridic, avizul  de legalitate al secretarului general,
avizul favorabil al Comisiei  de specialitate nr. 4 - pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii,
juridică şi de disciplină;

În conformitate cu prevederile:
a) art.120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art.485 alin.(5), art.11 alin.4, lit.e) și art.11 alin.6 Anexa 6 din Ordonanța de Urgență

nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată;
d) Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor

normative(r.2) și modificată;
În temeiul prevederilor art.129, art.139 și  art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57

din 3 iulie  2019 privind Codul Administrativ, modificată;

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 : Se modifică  în art.1 din HCL nr. 13 / 2021 prin care au fost desemnați
consilierii locali, membri în Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale
individuale ale secretarului general al comunei Recea, județul Maramureș cu numirea
în comisie a dlui consilier și viceprimar Roman Gabriel-Teodor în locul dlui Lucaci
Dorin-Cosmin-Dumitru, care nu mai îndeplinește funcția de consilier local.

Art.2. – Comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Recea
coonstituită prin  dispoziția Primarului Comunei Recea se va modifica conform
prezentei hotărâri;

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Jud.Maramureş,
consilierilor locali desemnați, Primarului şi secretarului general al  comunei Recea;

Iniţiator
                     PRIMAR,                                                      Avizat
               Octavian PAVEL                                                        Secretar general

                  Maria PETRUȘ

Recea la 11 martie 2022
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