
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  PRAHOVA 
COMUNA  ALUNIŞ 
CONSILIUL  LOCAL  
 

 
 H O T Ă R Â R E 

 privind completarea Anexei la Hotărârea nr.10 din 31.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al  Consiliului Local al Comunei Aluniş 

 
Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară 

 
    Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Aluniş  nr. 2.142 din 23.04.2020; 
- Raportul de specialitate  nr. 2.186 din 24.04.2020  întocmit de secretarul general al comunei 
Aluniş ; 
- Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 
mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş; 
- Raportul comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive  şi agremet 
din cadrul Consiliului Local Aluniş ;   
- Raportul comisiei  privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii 
publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Alunş; 
 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (3), lit.a), art. 134, art.138 şi art.196 alin (1) lit. a) din 
Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art.1.-  Se completează art.11 din Anexa la Hotărârea  nr.10 din 31.01.2020 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului Local al Comunei Aluniş, în sensul 
introducerii a două noi alineate,(11) şi (131) cu următorul conţinut: 

“(11) În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum epidemii, 
pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism şi alte situaţii similare, şedinţele 
comisiilor de specialitate ale consiliului local se pot desfăşura prin mijloace electronice, printr-o 
platforma on-line de videoconferinţă.”  

“(131) În situaţii excepţionale în care şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară prin 
mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferinţă, avizul comisiei de specialitate se 
transmite secretarului general al comunei Aluniş prin mijloace electronice.” 

Art.2.-  Se completează art.17 din Anexa la Hotărârea  nr.10 din 31.01.2020 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului Local al Comunei Aluniş, în sensul 
introducerii unui nou alineat, (41), cu următorul conţinut: 

“(41) În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum epidemii, 
pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism şi alte situaţii similare, şedinţele 
consiliului local se pot desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de 
videoconferinţă, cu respectarea procedurilor prevăzute de prezentul regulament.” 

Art.3.-  Se completează art.20 din Anexa la Hotărârea  nr.10 din 31.01.2020 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului Local al Comunei Aluniş, în sensul 
introducerii  unui nou alineat, (21), cu următorul conţinut: 

“(21) În situaţiile excepţionale de desfăşurare a şedinţelor comisiilor de specialitate şi a 
şedinţelor consiliului local prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferinţă, 
participarea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în comuna Aluniş, precum şi a persoanelor 
prevăzute la art.20, alin.(2)  din prezentul regulament  la şedinţele comisiilor de specialitate şi la 
şedinţele consiliului local şi posibilitatea de a lua cuvântul fără drept de vot la punctele înscrise pe 
ordinea de zi a şedinţei se va realiza prin înscrierea acestora pe platforma on-line de videoconferinţă 
pe baza unui formular transmis prin poşta electronica la Primăria comunei Aluniş, înainte cu minim 6 
ore de ora stabilită pentru începerea şedinţei ordinare, minim 4 ore înainte de ora stabilită pentru 
începere şedinţei extraordinare, respectiv o oră înainte de ora stabilită pentru începerea  şedinţei 



extraordinare de îndată. Cetăţenii care s-au înscris în condiţiile  mai sus-menţionate vor primi un link 
prin poşta electronica, prin care se vor putea conecta la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de 
specialitate ale consiliului local  şi  vor putea  lua  cuvântul la punctele de pe ordinea de zi la care   
s-au înscris, prin intermediul preşedintelui de şedinţă.”   

Art.4.-  Se completează art.24 din Anexa la Hotărârea  nr.10 din 31.01.2020 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului Local al Comunei Aluniş, în sensul 
introducerii  unui nou alineat, (21), cu următorul conţinut: 

“(21)  În situaţii excepţionale în care şedinţele consiliului local şi ale comisilor de specialitate 
ale consiliului local se desfăşoară prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de 
videoconferinţă, votul deschis al consilierilor locali se exprimă prin apel nominal, efectuat de 
preşedintele de şedinţă.” 

Art.5.-Celelalte prevederi ale Anexei la Hotărârea nr.10 din 31.01.2020 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului Local al Comunei Aluniş rămân 
neschimbate. 

Art.6.-Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se desemnează consilierii locali şi 
secretarul general al comunei Aluniş. 

Art.7.- Secretarul general al  comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre: 
 Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova; 
 Primarului comunei Aluniş; 
 Altor autorităţi şi instituţii interesate; 
 Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei Aluniş şi pe site-ul 

oficial al comunei. 
 
 

Adoptată astăzi, 30 aprilie 2020, în comuna Aluniş, judeţul Prahova 
              
              PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 

                Marius Grigore 
       CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                   Secretar general, 
                            Marilena Constantinoiu 

 
Nr. 26    
    


