
 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr.5/2022 
asupra proiectului de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali, membrii al Comisiei 

pentru evaluarea secretarului general al comunei Cernat 

 

 

 Consiliul Local al Comunei Cernat, județul Covasna, în ședință ordinară din data de 

26 ianuarie 2022;  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 339/18.01.2022, prezentat de primarul comunei 

Cernat; 

Având in vedere Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Cernat;  

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei juridică și disciplină din cadrul Consiliului local 

al comunei Cernat; 

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 485 alin. (5), art. 11 alin. (4) lit. e și art. 11 alin. (6) Anexa 

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

coroborate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare;  

În temeiul art. 129 alin. 14, art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1. Se propune desemnarea unei comisii pentru evaluarea secretarului general al 

comunei Cernat, formată din 2 consilieri locali, în calitate de membri, după cum urmează: 

1. Dimény-Haszmann Orsolya 

2. Matei Zoltan 

Art. 2. Comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Cernat se constituie prin 

dispoziția Primarului comunei Cernat pe baza nominalizărilor Consiliului local al comunei Cernat.  

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Cernat.  

 

 

Cernat la 26.01.2022 

Preşedintele de ședință     Contrasemnează pentru legalitate 

Mágori István        Secretar general 

              Kocsis Csilla Bea 
 

 

Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local 

1 ex.la domnul Primar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna 

1 ex.la afişare 
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