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R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCEŞTI 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E A 

NR. 27 DIN 29.05.2020 

 

privind aprobarea Procedurii  de organizare a activității cu privire la convocarea și desfășurarea 

ședințelor și adoptarea hotărârilor de către Consiliul Local al Comunei Oncești, pe durata  

stării de alertă, prin utilizarea mijlocelor electronice de comunicare, astfel încât  

să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncesti, convocat și prezent prin intermediul mijloacelor electronice 

în ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 29.05.2020; 

         Având in vedere: 

         - Referatul înregistrat la nr. 132/25.05.2020, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și 

semnat de către primarului Comunei, prin care se motivează necesitatea aprobării Procedurii  de 

organizare a activității cu privire la convocarea și desfășurarea ședințelor și adoptarea hotărârilor de 

către Consiliul Local al Comunei Oncești, pe durata stării de alertă; 

         - Raportul secretarului general înregistrat la nr. 131/25.05.2020, la Proiectul de hotărâre inițiat de 

către primarul Comunei; 

         - prevederile Dispoziției primarului nr. 85/19.05.2020 cu privire la organizarea activității privind 

convocarea ședințelor Consiliului Local, pe durata stării de alertă, prin utilizarea mijlocelor electronice 

de comunicare, astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane; 

         - prevederile art. 3 din Hotărârea C.L.S.U. Oncești nr. 3/15.05.2020, privind instituirea unor noi 

măsuri de combatere a noului CORONAVIRUS în Comuna Onceşti, Judeţul Bacău, începând cu data 

de 15 mai 2020; 

         - prevederile art. 1 și  2 din H.G.  nr. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă şi 

măsurile care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19;  

         - prevederile O.U.G. nr. 70/14.05.2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de               

15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative; 

         - prevederile art. 133 și 134, ale art. 135 și 137, alin. (1), ale art. 138, alin. (1) și (2),  ale art. 139, 

alin. (5) și ale art. 140 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 139, 140 și, respectiv, 141 

din 28.05.2020; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         In temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 133, alin. (2), lit. a), ale 

art. 134, alin. (3), lit. b), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale  art. 200 din 

O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E : 

 

         Art. 1 – Se modifică Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Oncești, 

după cum urmează: 

         ,,În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, 

fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența 

consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor, ședințele consiliului local sau ale comisiilor de 

specialitate se desfășoară în baza unei proceduri aprobate 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.” 



2 
 

         Art. 2 – Se aprobă următoarea Procedură de organizare a activității cu privire la convocarea 

și desfășurarea ședințelor și adoptarea hotărârilor de către Consiliul Local al Comunei Oncești, 

pe durata stării de alertă, prin utilizarea mijlocelor electronice de comunicare: 

 

I. CONVOCAREA ȘEDINȚELOR: 

 

         1. Consilierii locali sunt convocaţi prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al 

Comunei, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziţiei sau documentului de 

convocare iniţiat de cel puţin o treime din numărul consilierilor locali în funcţie. 

         2. Data şedinţei consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu respectarea 

modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind 

Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

         a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziţiei de convocare pentru şedinţele ordinare; 

         b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziţiei sau documentului de convocare pentru 

şedinţele extraordinare. 

         3. În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor 

comunei, ori în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, 

convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară se face de îndată. 

         4. În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

 

II. FUNCŢIONAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE: 

 

         1. Şedinţele Comisiilor de specialitate se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii membrilor 

acestora, înaintea şedinţelor consiliului local, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde 

sarcini sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul. 

         2. Membrii Comisiei sunt convocaţi prin mijloace electronice,  prin grija secretarului Comisiei, 

cu cel puţin 3 zile înainte sau de îndată, după caz. 

         3. Prezența membrilor Comisiei, poate fi constatată prin orice mijloace electronice de 

comunicare cum sunt: telefon, e-mail, fax, după caz, în contextul prevederilor legale, cu privire la 

masurile care pot fi luate de autoritatille publice locale pe perioada starii de alertă, pt combaterea 

virusul SARS-CoV-2. 

         4. Membrii Comisiei sunt obligaţi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul 

Comisiei. 

         5. Consilierul local care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă această situaţie la 

cunoştinţa președintelui Comisiei. 

         6. Lucrările şedinţelor Comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un                     

proces-verbal.  

         7. Comisiile de specialitate deliberează cu votul majorităţii simple a membrilor lor. Votul în 

Comisii se exprimă electronic.  

         8. Avizele întocmite sunt transmise electronic secretarului general al unităţii administrativ-

teritoriale, care asigură transmiterea acestora către consilierii locali, cel mai târziu înainte de aprobarea 

ordinii de zi.      

III. CVORUMUL ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL: 

 

         1. Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în 

funcţie. 

         2. Prezența consilierilor locali poate fi constatată prin orice mijloace electronice de comunicare 

cum sunt: telefon, e-mail, fax, după caz, în contextul prevederilor legale cu privire la măsurile care pot 

fi luate de autoritatile publice locale pe perioada starii de alertă, pentru combaterea virusului SARS-

CoV-2.  

         3. Consilierii locali sunt obligaţi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul 

general al Comunei. 

         4. Consilierul local care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă această situaţie la 

cunoştinţa secretarului general al Comunei. 
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IV. DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL: 

  

         1.  Şedinţele consiliului local sunt publice. 

         2. Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de: 

         a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele-verbale ale şedinţelor consiliului local; 

         b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului 

local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora; 

         c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială 

de a asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe internet, în condiţiile regulamentului 

de organizare şi funcţionare a consiliului local. 
 

V. ADOPTAREA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL: 

  

         1. Votul deschis al consilierilor locali se exprimă electronic.  

 

VI. SEMNAREA ŞI CONTRASEMNAREA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL 

 

         1. După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se vor semna de către preşedintele de 

şedinţă, contrasemnându-se, pentru legalitate, de către secretarul general al Comunei. 

         2. În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză, în scris, să semneze, hotărârea consiliului local 

se semnează de cel puţin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la şedinţă.    

         3. Secretarul general al Comunei nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că 

aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în scris opinia sa 

motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

 

         Art. 3 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință publică, in conditiile 

legii și se comunică, prin grija secretarului general al Comunei, compartimentelor de specialitate, 

potrivit competențelor, persoanelor interesate, primarului Comunei Oncești, precum si Institutiei 

Prefectului judetului Bacau în vederea verificării legalității.        

         

         Art. 4 – Primarul Comunei și secretarul general al Comunei vor aduce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 

         Art. 5 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în sedinţă 

extraordinară, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. i) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, respectiv cu un număr de 10 voturi ,,pentru”, 1 (unu) vot ,,împotrivă” şi    -   ,,abţineri”  

din numărul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

            CONSILIER LOCAL,                                                       SECRETAR GENERAL, 

           MIHĂILĂ NICOLAIE                                              OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


