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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALATI
UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALĂ
COMUNA COROD
CONSILIUL LOCAL

Comuna Corod. str.
Ştefan Cel Mare.nr. 258.
judeţul Galaţi,
CP:807080,
Tel:0236.864006,
Fax:0236.864002
e-mail:corod@gl.e-adm.ro

HOTĂRÂREA NR. 17
din 22.04.2020
privind stabilirea completării Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Consiiului
Local Corod aprobat prin H.C.L. nr. 12/29.09.2016 în vederea desfăşurării şedinţelor
Consiliului local în situaţii excepţionale constatate de autorităţile abilitate
Iniţiator: Vasile Cârjeu .primarul comunei Corodjudeţul Galaţi
Nr. si data depunerii proiectului de hotărâre : 2586/25.03.2020

Consiliul local al comunei Corodjudeţul Galaţi,întrunit în şedinţa ordinară
din 22.04.2020
Luând act de:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Corod .în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr. 2586/25.03.2020;
-Raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Corod,înregistrat sub nr. 2618.27.03.2020
-Avizul Comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului local Corod;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
-

Adresa nr. 3143/24.03.2020 emisă de Instituţia Prefectului judeţului G a la ţi;
Adresa nr. 46408/23.03.2020 emisa de Ministerul Lucrărilor Publice. Dezvoltării
si Administraţiei Publice referitoare la masuri necesare pentru împiedicarea răspândirii
coronavirusului SARS - Cov2 pe teritoriul României
- art. 50 şi art.51 alin 1 din Anexa "MASURI de primă urgenţă cu alicabilitate directă"
din Decretul nr. 195/16.03.2020 al Preşedintelui României privind instituirea pe o
perioada de 30 de zile pe teritoriul României a stării de urgentă ;
-art.7 alin. 2 şi art.9 alin.1 din Ordonanţa de urgenţă nr.1 /1999 privind regimul stării
de urgenă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa militară nr. 2/21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19.
- H.C.L. nr. 12/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si
Funcţionare al Consiliului Local,cu modificările şi completările ulterioare ;
i

- art. 141, art. 129 alin. 3), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ
In baza art. 196 alin. 1), lit (a) si art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 (1) In situaţii excepţionale,constatate de autorităţile abilitate,precum
epidemiile .fenomenele naturale extreme şi alte situaţii care fac imposibilă prezenţa
consilierilor locali la sediul Consiliului local,şedinţele de specialitate precum şi şedinţele
în plenul Consiliului local se vor desfăşura prin mijloace electronice;
(2)
Se completează Regulamentul de Organizare si Funcţionare al Consiliului
Local Corod aprobat prin H.C.L. nr. 12/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului
de Organizare si Funcţionare al Consiliului Local,cu modificările şi completările
ulterioare , cu prevederile care se aplica doar pe perioada instituirii măsurii stării de
urgentă .după cum urmează:
Art. 2(1) Se aprobă completarea art. 55 alin. (1) din R.O.F. cu art. 55 alin.1 1 ,
după cum urmează: „Prezenta membrilor comisiei, in contextul prevederilor art. 50 din
Anexa nr. 1 la Decretul Preşedintelui României nr. 195/16 03.2020 poate Fi constatata
prin orice mijloace electronice de comunicare considerate necesare, suficiente si legale
(SMS, e-mail.etc.).
(2) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi se transmit consilierilor pe
adresele de e-mail şi se postează pe pagina web a Primăriei comunei Corod în
vederea consultării şi a asigurării publicităţii.
(3) In situaţia convocării unor şedinţe extraordinare convocate de îndată,
publicarea materialelor de pe ordinea de zi se face cu cel puţin 24 ore înainte de zija si
ora desfăşurării şedinţei, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, când termenul poate fi
mai scurt.
(4) Consilierii locali pot formula şi transmite în scris amendamente prin e-mail,
fax, SMS, în termen de 24 ore de la data şi ora afişării pe site a proiectelor de hotărâri.
(5) Locul desfăşurării şedinţe se consideră a fi locul in care se află preşedintele
de şedinţă şi secretarul general al comunei, şi anume sala de şedinţe a Consiliului local
Corod.
(6) Când preşedintele de şedinţă este indisponibil, secretarul general va consulta
consilierii şi va invita la sediul Consiliului local pe următorul consilier în ordine alfabetică
. In lipsa acestuia, preşedinţia şedinţei va fi preluată de către viceprimarul comunei.
Dacă şi acesta este indisponibil, secretarul general va invita pe unul dintre consilierii
disponibili .acesta urmând a fi confirmat de plen.
Art.3(1) Consilierii locali işi exprimă votul prin oricare din următoarele modalităţi:
SMS, e-mail, sub condiţia comunicării prealabile a opţiunii: adresa de e-mail sau
numărul de telefon, de la care se transmite votul.
(2) Opţiunea de vot se exprimă sub forma:
-nume şi prenume consilier: /nr. proiect HCL / una din opţiunile : „pentru7„da”,
„impotriva7„nu”,"abţinere”. ( Ex: Numele si prenumele: / P1 / pentru/da„ P2/împotrivă/nu.
P3/abţinere)
(3) Votul se exprimă în termen de maxim 90 minute de la ora începerii şedinţei.
Art.4) Prevederile art. 2(4) şi art. 3) se aplică în mod corespunzător, in cadrul
şedinţelor comisiilor de specialitate, de către preşedintele de comisie, care va transmite
votul comisiei către secretarul general până cel mai târziu la ora începerii şedinţei.
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Art. 5. Convocatorul, proiectele de hotarari, referatul de aprobare al iniţiatorului,
rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si
alte documente prevăzute de legislaţia speciala vor fi comunicate on - line prin mijloace
electronice .
Art. 6. Nu se vor iniţia proiecte de hotărâri cu caracter individual unde este
necesar votul secret al consilierilor locali.
Art. 7 (1) Primarul comunei Corod răspunde de aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri prin compartimentele de specialitate;
(2) Secretarul general al comunei Corod, judeţul Galaţi, va asigura
transmiterea şi comunicarea prezentei hotărâri prin Compartimentul Relaţii cu Publicul.
Preşedinte de şedinţă,
NeculaiTOCU

Contrasemnează,
Secretar generşKal U.A.T. COROD
Jr. Casandra GRECU
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