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                                                           R O M Â N I A   

                                                                                                                        

                                             CONSILIUL LOCAL S C H I T U         

 

                                                        H O T A R Â R E 

                                                       ============== 

 

pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local   

al  comunei Schitu, judeţul Giurgiu, revizuit conform Hotărârii nr.  48/26.09.2019 

 

Având în vedere : 

 

 -referatul de aprobare  înregistrat sub nr.1353 / 25.03.2020 prin care Primarul 

comunei Schitu, judeţul Giurgiu propune completarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a Consiliului local   al comunei Schitu, judeţul Giurgiu, revizuit , ca 

urmare a decretării de către Preşedintele României a stării de urgenţă pe intreg 

teritoriul  României, 

-raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1358/ 26.03.2020, întocmit de 

secretarul general al comunei Schitu, judeţul Giurgiu, 

-Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei 

Schitu, judeţul Giurgiu, revizuit conform Hotărârii nr. 48/26.09.2019. 

- prevederile adresa nr.  5482/24.03.2020 transmisă de Instituţia Prefectului 

Judeţul Giurgiu, privind Adresa MLPDA nr. 46408/23.03.2020- în contextul 

măsurilor necesare pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului SARS-COV2 pe 

teritoriul României, care cuprinde recomandări cu titlu orientativ și cu respectarea 

prevederilor art. 129 alin. 3 lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, ca, în funcție de specificul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-

teritoriale, prevederile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului 

local să poată fi modificat după cum urmează: “În situaţii excepţionale, constatate 

de către autorităţile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale 

extreme, cutremurele, actele de terorism şi alte situaţii care fac imposibilă prezenţa 

consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor consiliului local, şedinţele 

consiliului local sau ale comisiilor de specialitate se desfăşoară prin mijloace 

electronice în baza unei proceduri aprobate cu celeritate prin hotărâre a consiliului 

local cu majoritate simplă. Rezultatele votului vor fi consemnate de către secretarul 

general al unității administrativ-teritoriale în procesul verbal al ședinței”, 

Pentru buna desfăşurare a şedinţelor consiliului local şi a comisiilor de 

specialitate, 

În baza prevederilor: 

-Art. 50 din anexa nr. 1 la Decretul Președintelui României nr. 195 din data de 

16 martie 2020,  conform cărora  „pe durata stării de urgență, autoritățile 

administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității 

astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin 
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utilizarea mijloacelor electronice de comunicare” şi considerând că mijloacele 

electronice de comunicare necesare, suficiente şi legale sunt aplicaţia  WhatsApp, 

mesaj SMS sau telefon,  

-Ordonanţei militare nr. 2 din 21.03.2020 privind  măsuri de prevenire  a 

răspândirii virusului COVID-19 pe teritoriul României, 

-Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

-prevederil art. 129 alin. (2) litera “a”, alin. (3) litera “a” şi art. 139 alin. (1) din       

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

-  raportul  comisiei juridice  şi apărarea  ordinei publice nr……..../30.03.2020; 

                  În temeiul art. 196 alin. (1 )  litera ,, a ,,   din   O.U.G.  nr. 57/  2019  Codul   

          administrativ , cu modificările şi completările ulterioare,  

 

                                                   H O T Â R Ă Ş T E : 

 

       Art. 1 .-Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al 

comunei Schitu, judeţul Giurgiu, revizuit conform Hotărârii nr. 48  din 26.09.2019, 

se completează astfel : 

 

a) La articolul 17 - Cvorumul şedinţelor consiliului local, după alineatul (5) se 

introduce un nou alineat, (6) cu următorul conţinut: 

       “(6) În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum 

epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremurele, actele de 

terorism şi alte situaţii care fac imposibilă prezenţa consilierilor locali la locul 

desfășurării ședințelor consiliului local, şedinţele consiliului local sau ale comisiilor 

de specialitate se desfăşoară prin mijloace electronice în baza unei proceduri 

aprobate cu celeritate prin hotărâre a consiliului local cu majoritate simplă. 

Rezultatele votului vor fi consemnate de către secretarul general al unității 

administrativ-teritoriale în procesul verbal al ședinței.” 

        b) La articolul 19 - Adoptarea hotărârilor consiliului local, după alineatul (13) 

se introduce un nou alineat, (13^1) cu următorul conţinut: 

       “ (13^1) În situaţiile excepţionale constatate conform art. 17 alin. (6), procedura 

privind votul prin mijloacele electronice se realizează folosind aplicația WhatsApp 

pe grupul de ședință creat în acest scop, prin mesaj SMS sau telefonic de către 

consilierii locali care nu au aplicația WhatsApp. Președintele de ședință anunță pe 

grup începerea procedurii de vot. Exprimarea votului se face de către fiecare 

consilier prin opțiunile “pentru”, “împotrivă, “abținere” . Secretarul general al UAT 

numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui 

de şedinţă”.  

 

Art.2.- Celelalte prevederi ale Regulamentului  de organizare şi funcţionare a 

Consiliului local al comunei Schitu, judeţul Giurgiu, revizuit conform Hotărârii nr. 

48  din 26.09..2019, îşi păstrează valabilitatea. 
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Art 3.-Hotărârea va fi comunicată şi înaintată instituţiilor şi persoanelor 

interesate de către secretarul general al comunei Schitu, judeţul Giurgiu. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

                    Sandu Constantin  

                                                                             Contrasemnează pentru legalitate:         

                                                                                    SECRETAR GENERAL , 

                                                                                         Aurelia Gavrilescu            

 

        S C H I T U – 31.03.2020 

        Nr.  21             
              Această hotărâre a fost adoptată cu  voturi .pentru,,..….împotrivă …...,, abţineri ,,…… 
 

 


