
ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
CONSILIUL  LOCAL
Nr.2.142/23.04.2020

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E
privind 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. ……. din …….;
- Raportul de specialitate  nr……. din ……. 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.

                            Iniţiator
                Primar,

                 Iulian-Cristian Bîgiu

                    Nr.27
(din Registrul proiectelor de hotărâre)



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
PRIMAR

Nr.2142/23.04.2020

REFERAT  DE  APROBARE
la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr.10 din 31.01.2020 privind aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului Local al Comunei Aluniş

În temeiul art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind

Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre

cu următorul obiect:

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

Consiliului Local al Comunei Aluniş

în susţinerea acestei propuneri formulez următoarea motivare:

În contextul declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a stării de

urgență pentru sănătatea publică cu impact internațional și ținând cont de evoluția

epidemiologică la nivelul teritoriului României,  de măsurile instituite prin hotărâri

ale grupului de suport tehnico-științific privind  gestionarea bolilor înalt-contagioase

pe teritoriul României,  se impune luarea unor măsuri excepționale, alternative de

organizare și desfășurare a ședințelor consiliului local și a comisiilor de specialitate,

prin mijloace electronice pe o platformă on-line de videoconferință, sens în care se

propun modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a

Consiliului local al comunei Aluniş, aprobat prin Hotărârea nr. 10/2020.

Primar,
Iulian-Cristian Bîgiu



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
SECRETAR

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr.10 din 31.01.2020 privind aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului Local al Comunei Aluniş

În temeiul art. 243, alin.(1), lit.a) al Ordonanţei de Urgenţă nr.57/2019

privind Codul administrativ, acord aviz favorabil  proiectului de hotărâre privind

completarea Hotărârii nr.10 din 31.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de

organizare şi funcţionare al  Consiliului Local al Comunei Aluniş.

Secretarul   general al comunei Aluniş
                                                 Marilena Constantinoiu



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
PRIMǍRIA COMUNEI ALUNIŞ
Telefon/fax 0244.248.052/0374.091.225
e-mail primaria@primariaalunis.ro

Nr.2.186/24.04.2020

RAPORT   DE   SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr.10 din 31.01.2020 privind aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului Local al Comunei Aluniş

Având în vedere:
Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2.142  din data de 23.04.2020 al

primarului comunei Aluniş;
Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea

nr. 10 din 31.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al  Consiliului Local al Comunei Aluniş,

Secretarul  general al comunei Aluniş precizează următoarele:
în contextul declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a stării de

urgență pentru sănătatea publică cu impact internațional și ținând cont de evoluția
epidemiologică la nivelul teritoriului României, de prognozele de creștere a
numărului de cazuri de infectare în perioada imediat următoare cu coronavirusul
COVID-19, de măsurile instituite prin hotărâri ale grupului de suport tehnico-
științific privind gestionarea bolilor înalt-contagioase pe teritoriul României,
precum și de hotărâri ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,
prin care se impune analizarea desfășurării muncii la domiciliu,se impune luarea
unor măsuri excepționale alternative de organizare și desfășurare a ședințelor
consiliului local și a comisiilor de specialitate, prin mijloace electronice pe o
platformă on-line de videoconferință.

Desfășurarea ședințelor prin platforma on-line se va putea face în situații de
epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte
situații similare și nu afectează caracterul public al ședințelor, prevăzut în Codul
administrativ.

Potrivit ar. 138 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
caracterul public al ședințelor de consiliu local este dat de:
a) accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele- verbale ale ședințelor
consiliului local;
b) accesul celor interesați, în condițiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile
consiliului local, precum și la instrumentele de prezentare și de motivare a acestora;
c) posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în unitatea/subunitatea
administrativ-teritorială respectivă de a asista la ședințele consiliului local și/sau de
a le urmări pe internet, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a
consiliului local.

Potrivit dispozițiilor alin. 4 ale aceluiași articol, la lucrările consiliului local
pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, președintele consiliului
județean sau reprezentanții acestora, deputății și senatorii, miniștrii și ceilalți



membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, conducătorii
compartimentelor de resort și conducătorii organismelor prestatoare de servicii
publice sau de utilitate publică din unitățile administrativ-teritoriale, în problemele
ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum și alte persoane interesate, în
condițiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

Din coroborarea textelor legale mai sus-menționate, rezultă că modificarea
regulamentului în sensul desfășurării ședințelor pe o platformă on-line de
videoconferință nu este de natură să aducă atingere caracterului public al ședințelor
de consiliu, fiind asigurat accesul cetățenilor la ședințele consiliului local
desfășurate prin mijloace electronice.

Propunerea de aprobare a modificării și completării Anexei la Hotărârea nr.
10/2020 îndeplinește condițiile de natură tehnică pentru a fi supusă dezbaterii și
aprobării plenului consiliului local.

Din punct de vedere juridic, sunt incidente următoarele prevederi legale:
- art. 129 alin. (3) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, în baza căruia consiliul local aprobă statutul
comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și
funcționare a consiliului local;

- art. 139 alin. (3) lit. (i din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, prin care hotărârea privind adoptarea
regulamentului de organizare și funcționare este adoptată cu majoritate
absolută.

Prin urmare, raportat la dispozițiile art. 129 alin. (3) lit. a și ale art. 139 alin. (3)
lit. (i din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus
dezbaterii și aprobării plenului Consiliului local al comunei Aluniş.
Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul
de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 10 din
31.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului Local al Comunei Aluniş, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului
consiliului local.

Secretarul general al comunei Aluniş
Marilena Constantinoiu


