
 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD                                       
CONSILIUL LOCAL MAIERU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind sancţionarea disciplinară a domnului consilier local Cîrdan Nicu cu diminuarea 

indemnizaţiei cu 10% pentru o perioadă de o lună 
 
 
 
 Consiliul Local Maieru, întrunit în sedinţa ordinară din data de 15.03.2022, în prezenta a 
_14_ consilieri; 
 Având in vedere : 
- Proiectul de hotărâre iniţiat de catre Primarul comunei Maieru, înregistrat sub nr. 32 din 
15.03.2022; 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Maieru, înregistrat sub nr. 1181 din 15.03.2022; 
- Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al unităţii administrativ teritoriale 
Maieru, înregistrat  sub nr. 1180 din 15.03.2022;  
- Avizul favorabil nr. 1189 din 15.03.2022 al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 
agricultură, silvicultură; protecţie mediu şi turism din cadrul Consiliului local Maieru; 
- Avizul favorabil nr. 1192 din 15.03.2022 al Comisiei pentru activități economico-financiare, 
social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, integrare europeană şi relaţii externe;  
- Adresa cu nr. II D 25624/14.12.2020 a Instituţiei Prefectului Judeţul Bistriţa-Năsăud, având ca 
obiect: plângere prealabilă cu privire la Hotărârea nr. 90/08.11.2021 adoptată de Consiliul Local 
al comunei Maieru;  
 În conformitate cu: 
- Prevederile art. 25 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea 
funcţiilor şi demnităţiilor publice, coroborate cu cele ale art. 228 alin. (5), art. 233 alin. (1) lit. f) 
şi alin. (2) şi art. 238 alin. (1) şi alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completarile ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE:  

 
Art.1. Se aplică domnului consilier local Cîrdan Nicu sancţiunea disciplinară de 

diminuare a indemnizaţiei lunare cu 10% pentru o perioadă de o lună, ca urmare a încălcării 
prevederilor legale referitoare la conflictul de interese. 

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
primarului comunei Maieru şi Compartimentul financiar-contabil. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul și pe site-
ul primăriei comunei Maieru. 
 Art.4. Prezenta hotărâre  a fost adoptată cu _13_ voturi  “pentru “ , _0_ voturi “abţineri “, 
_0_ voturi “împotrivă“, iar un consilier nu participă la vot, conform art. 228 (3) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, din _14_ consilieri prezenți la şedinţă.  
 
 
 
 



 
 
 Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al 
comunei și se comunică către: 
 - Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud; 
 - Primarului Comunei Maieru; 
 - Compartiment financiar-contabil; 
 - Domnul consilier local Cîrdan Nicu. 
             
 
PREŞEDINTE de  ŞEDINŢĂ ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ  
    Aurel CANDALE                                                          p. SECRETAR  GENERAL U.A.T. , 
                                                                                                               Grigore BÎRTA 
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