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JUDEŢUL HUNEDOARA 

                                                       COMUNA SÂNTĂMĂRIA-ORLEA 

                                                                   CONSILIUL LOCAL 

337440, Sântămăria-Orlea, nr. 130, Tel./fax 0254 / 770630 / 777310; E-mail: primariasantamariaorlea@yahoo.com 
 

HOTARAREA NR. 29/2020 

privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședintelor de comisii si a sedintelor consiliului 

local, in situatii exceptionale, prin mijloace electronice 

 

Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta extraordinara 

din data de 26.03.2020; 

Analizand Proiectul de hotarare nr. 29/2020 si Referatul de aprobare nr. 29/23.03.2020  intocmit de 

catre primarului comunei Santamaria-Orlea din care reiese necesitatea si oprtunitatea adoptarii unei 

hotarari privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședintelor de comisii si a sedintelor consiliului local,  

in situatii exceptionale, prin mijloace electronice;  

         Avand in vedere raportul nr. 29/23.03.2020 al Secretarului general al UAT; 

         Luand in considerara ca avizul comisiei de specialitate nu exista, conform art. 136, pct.10 din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

Luand in considereare: 

- HCL nr.22/2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al 

Comunei Santamaria-Orlea; 

- recomandarile Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei comunicate cu adresa nr. 

46408/23.03.2020 primite prin intermediul Institutiei Prefectului  cu adresa nr. 2857//23.03.2020 si 

inregistrate la Primarie sub nr. 1486/23.03.2020; 

În conformitate cu prevederile art.111 si urmatoarele din O.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, art.50 din Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta 

pe teritoriul Romaniei, 

In baza  art. 129  alin. (1), alin (2) litera “a”, alin. (3) lit. “a” si art. 139 alin. (1) si (3), lit.a, 

coroborat cu art.5 lit. cc, art.196 alin.(1), lit. “a”, art.197, 198 si art.243, alin 1 lit.a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ;   

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

Art.1  In situatii exceptionale, constatate de catre autoritatile abilitate, precum epidemii, pandemii, 

fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism si alte situatii care fac imposibila prezenta 

consilierilor locali la locul desfasurarii sedintelor consiliului local, sedintele comisiilor de specialitate 

precum și ședintele consiliului local se desfasoara prin mijloace electronice, conform procedurii de 

desfășurare prevăzută în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 

Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare.                                                                         

 Art.3 Prezenta se comunica: 

- Primarului comunei Santamaria-Orlea, 

- Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara, 

- se aduce la cunostinta publica prin afisare si publicare pe site-ul primariei. 

 

Santamaria-Orlea,  la 26 martie 2020 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA, 

                     NALATAN ILIE ALIN                                         SECRETAR GENERAL,             

                                                                                               BULTEAN VASILE ALINEL 

mailto:sintamariaorlea@yahoo.com


 

 

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absoluta (7 consilieri). Adoptata prin vot deschis. 

Total consilieri în funcţie: 13 

Consilieri prezenţi: 13 Pentru: 13, Impotrivă: 0, Abţineri: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la HCL nr. 29/2020 



 

Procedura de desfășurare a ședintelor de comisii si a sedintelor consiliului local, 

in situatii exceptionale, prin mijloace electronice 

 

 “In situatii exceptionale, constatate de catre autoritatile abilitate, precum epidemii, pandemii, 

fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism si alte situatii care fac imposibila prezenta 

consilierilor locali la locul desfasurarii sedintelor consiliului local, sedintele consiliului local si ale 

comisiilor de specialitate se desfasoara prin mijloace electronice: laptopuri, calculatoare sau alte 

dispositive electronice (smartfone, notebook, etc), in baza urmatoarei proceduri: 

Art. 1 Convocarea consilierilor locali la sedintele consiliului local se va face prin orice mijloace 

electronice disponibile (apel telefonic, sms, mail) acestia avand obligatia confirmarii primirii convocarii. 

Convocarea va cuprinde in mod obligatoriu mentiunea “Sedinta  se va desfasura prin mijloace lectronice”. 

Art. 2 Materialele de sedinta vor fi comunicate consilierilor si presedintilor comisiilor de 

specialitate prin mijloace electronice.  

Art. 3  Convocarea consilierilor locali la sedintele pe comisii se va face de catre preşedintele 

acesteia prin mijloace electronice de care acesta dispune. Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea 

preşedintelui. Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat de catre presedine 

întocmeşte procesul verbal al sedinței de comisie, consemnând modul de desfășurarea al acesteia și avizul 

pe fiecare proiect de hotărâre, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor şi a 

propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor 

locali constatati prezenti prin mijloace electronice. Avizele întocmite sunt transmise electronic secretarului 

general al unităţii administrativ-teritorialesub semnătura secretarului comisiei.  

Art. 4 Prezenta consilierilor la comisii si in plen se constata prin apel audio, video. Prezenta 

consilierilor va fi consemnata de catre Secretarul general al UAT in procesul verbal al sedintei, 

mentionandu-se modul in care a fost prezent fiecare consilier in parte. 

Art.5 Modul in care au fost dezbatute proiectele de hotarare de pe ordinea de zi precum si votul 

asupra acestora va fi consemnat de catre Secretarul general al UAT in procesul verbal al sedintei, 

mentionandu-se modul in care si-a exprimat votul fiecare consilier local, precum si numarul de voturi cu 

care a fost aprobat/respins fiecare proiect de hotarare si fiecare eventual amendament depus. 

Art. 6 Rezultatele votului vor fi consemnate de catre secretarul general al UAT in procesul-verbal 

de sedinta care va fi semnat conform dispozitiilor legale. 

Art. 7 Pentru fiecare consilier, Secretarul general al UAT va redacta o Nota in care va consemna 

luarile de cuvant ale consilierului si votul acestuia, pentru fiecare proiect de hotatare, notele vor fi anexe la 

procesul-verbal al sedintei.    

Art. 8 Caracterul public al  ședințelor consiliului local care se desfasoara prin mijloace 

electronice, în situații exceptionale  se asigură prin accesul celor interesați, în condițiile legii la procesele 

verbale ale ședintelor  de comisie/consiliului local, la proiectele de hotărîrări, la hotărârile adoptate, la 

instrumentele de prezentare și motiovare a acestora. 

Art.9. Locul in care se tine sedinta de consiliu local va fi considerat acela in care se afla 

Presedintele de sedinta, Primarul si Secretarul general al UAT, a caror prezenta fizica este obligatorie. 

 Art. 10 Prezenta procedura se completează cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 

  

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                   CONTRASEMNEAZA, 

                     NALATAN ILIE ALIN                                         SECRETAR GENERAL,             

                                                                                                 BULTEAN VASILE ALINEL 


