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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA MARCA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARCA 

 

HOTĂRÂREA NR. 9 

din 14.03.2022 

privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Marca a doi consilieri locali care vor 

avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului general al comunei Marca 

 

 

 Consiliul Local al Comunei Marca, județul Sălaj, întrunit în ședinţă extraordinară; 

Având în vedere: 

 - referatul de aprobare al primarului comunei Marca nr. 1180 din 02.03.2022; 

 - raportul compartimentului de specialitate nr. 1181 din 02.03.2022;  

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

 - prevederile art. 485, alin. (1) - alin. (5) precum şi prevederile art. 11 alin.(4) lit. e), 

alin.(6) și art. 12 alin. (5) din Anexa nr. 6 - Metodologia pentru realizarea procesului de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru 

activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de 

evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 

1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

  
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. 

(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. În vederea constituirii prin Dispoziția primarului a comisiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Marca, consiliul 

local nominalizează doi consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori, dupa cum 

urmează: 

- dl. Strava Vasile-Dorin; 

- dl. Zmole Florian-Dumitru.            

           

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei. 

             Art.3. Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei Marca; 

- Cetăţenii comunei prin afişaj și publicare pe pagina web a comunei. 

 

 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ 

             DOMBI ARPAD          SECRETAR GENERAL, 

                  IUHAS CRISTINA-MARIANA 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA MARCA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARCA 

HOTĂRÂREA NR. 10 

din 14.03.2022 

privind desemnarea unui reprezentant și a unui membru supleant din partea consiliului local în cadrul 

Comisiei de Evaluare a probei de interviu la concursul de ocupare a functiei de director la Școala 

Gimnazială nr. 1 Marca 

 

 Consiliul local al comunei Marca, județul Sălaj, întrunit în ședință extraordinară; 

 Având în vedere: 

 - solicitarea Inspectoratului Școlar Județean, nr. 1051 din 14.02.2022  inregistrata in instituție 

cu nr. 812/15.02.2022, pentru desemnarea unui reprezentant și a unui membru supleant din partea 

consiliului local în cadrul Comisiei de Evaluare a probei de interviu la concursul de ocupare a functiei 

de director la Școala Gimnazială nr. 1 Marca; 

 - referat de aprobare al primarului nr. 1197 din 03.03.2022;  

- raportul compartimentului de specialitate nr. 1198 din 03.03.2022; 

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;  

- prevederile art. 5 alin. (4) lit. c) din Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 

4597/06.08.2021 de aprobare a Metodologiei – cadru privind organizarea și desfășurarea concursului 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjuct din unitățile de învățămant preuniversitar de 

stat, modificat și completat prin Ordinul nr. 3026/2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director 

adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 

nr. 4.597/2021; 

În temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit a), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. (1) Se desemnează doamna Iuhas Cristina-Mariana – secretar general al Comunei 

Marca, ca reprezentant al Consiliului local Marca, în Comisia de Evaluare a probei de interviu la 

concursul de ocupare a functiei de director la  Școala Gimnazială nr. 1 Marca. 

  (2) Se desemnează domnul Pușcas Dănuț-Vasile – consilier local al Comunei Marca, 

ca membru supleant în Comisia de Evaluare a probei de interviu la concursul de ocupare a functiei de 

director la  Școala Gimnazială nr. 1 Marca. 

Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Marca. 

Art.3.  Prezenta se comunică cu: 

 - Instituția Prefectului - Județul Sălaj; 

 - Școala Gimnazială nr. 1 Marca; 

 - Persoanele nominalizate la art. 1; 

 - Cetăţenii comunei prin afişaj și publicare pe pagina web a comunei. 

  

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ 

             DOMBI ARPAD                    SECRETAR GENERAL, 

                     IUHAS CRISTINA-MARIANA 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA MARCA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARCA 

 

HOTĂRÂREA NR. 11 

din 14.03.2022 

privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I al anului 2022 

 

 Consiliul local al comunei Marca, județul Sălaj întrunit în ședință extraordinară; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei nr. 1205 in 03.03.2022 cu privire la rectificarea 

bugetului local pe trimestrul I al anului 2022; 

- Raportul de specialitate al compartimentului  buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe nr. 

1206 din 03.03.2022; 

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;  

- Adresa nr. 446/21.02.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Sălaj, emisă ca 

urmare a adresei Inspectoratului Școlar Județean Sălaj nr. 1073/16.02.2022;  

- Prevederile art. 5 alin. (2), art. 19 alin. (2) și art. 20 alin (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 129 alin. (2) lit b) și alin. (4) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ. 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Aprobă rectificarea bugetului local pe trimestrul I al anului 2022, după cum urmează : 

 

- mii lei -  

DENUMIRE INDICATOR 
Cod 

indicador 

Prevederi 

2022 - 

inițiale 

Influență cf. 

Adresei I.S.J. 

nr. 1073 din 

16.02.2022 

Prevederi 

2022 

rectificate 

Repartizare 

pe 

cheltuieli 

1.Sume defalcate din TVA 

pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul 

comunelor 

110202 1.417 19 1.436 
0 

 

2.Invățământ - Alte bunuri și 

servicii 

65.02.04.01. 

20.01.30 
0 0 0 9 

3.Invățământ - Obiecte de 

inventar 

65.02.04.01. 

20.05.30 
0 0 0 10 

  T  O T A L  1.417 19 1.436 19 

 



 

 

Art.2. Se aprobă mutarea sumei de 63.000 lei primită de la Consiliul Județean (cod indicator 

110205) prevăzută inițial în trimestrul I al anului 2022, în trimestrul II al anului 2022, atât la partea de 

venituri cât și la partea de cheltuieli. 

 

Art.3. Execuția bugetului local se realizează sub controlul nemijlocit al primarului care va veghea 

permanent la realizarea veniturilor proprii prevăzute în buget. 

 

Art.4. În vederea încadrării în prevederile de cheltuieli stabilite prin buget, primarul comunei va 

veghea nemijlocit la folosirea sumelor alocate prin buget cu respectarea legislației în vigoare și evitarea 

oricăror forme de risipă. 

 

 Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează primarul comunei. 

 

 Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la: 

  - Instituția Prefectului - Județul Sălaj; 

  - Direcția Finanțelor publice Zalău; 

  - Trezoreria Șimleu Silvaniei; 

  - Compartimentul buget, finanțe, contablitate, impozite și taxe; 

  - Primarul comunei Marca; 

  - Cetăţenii comunei prin afişaj și publicare pe pagina web a comunei. 

   

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ 

           DOMBI ARPAD                    SECRETAR GENERAL, 

                     IUHAS CRISTINA-MARIANA 
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