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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17/01.04.2020 

privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Roata 

de Jos, judeţul Giurgiu prin aprobarea reglementărilor în ce privește desfășurarea ședințelor consiliului 

local în situații excepționale 

 

  PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în vedere:  

-Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020, privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul 

Romaniei;  

-Adresele inaintate de Institutia Prefectului Judetul Giurgiu nr. 5441/23.03.2020 si nr. 

5482/324.03.2020,  prin care se inainteaza circulara nr. MDRAP 46408/23.03.2020, comunicata de 

Ministerul Lucrarilor Publice,  Dezvoltarii si Administratiei inregistrata la Innstitutia Prefectului 

Judetul Giurgiu sub nr. 5458/24.03.2020, referitoare la modalitatile alternative de desfasurare a 

sedintelor de consiliu local si necesitatea modificarii/completarii regulamentului de organizare si 

functionare a consiliului local, pentru stare a de urgenta instituita si alte situatii exceptionale constatate 

de autoritatile administratiei publice locale abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele 

naturale extreme, cutremure, actele de terrorism si alte situatii ce fac imposibila prezenta consilierilor 

locali la locul desfasurarii sedintelor consiliului local ; 

- Referatul de aprobare nr. 110 /1860/01.04.2020 al primarului comunei Roata de Jos;  

-Prevederile Hotararilor Comitetului Local pentru Situatii Speciale de Urgenta nr. 7/11.03.2020, 

privind aprobarea Hotararii nr. 9 a Grupului de Suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt 

contagioase pe teritoriul Romaniei, care instituie masuri menite sa restrictioneze activitatile care 

presupun participarea unui numar mare de persoane;  

-Prevederile Ordonantei Militare privind masuri de prevenire a raspandirii COVID – 19 NR. 2 DIN 

21.03.2020;  

- Hotărârea Consiliului local al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 7731.10.2019 privind  

aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Roata 

de Jos, judeţul Giurgiu;  

- Prevederile art. 30-34, 55 şi 55^1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile art. 129 alin. (3) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), art.197 alin.(1), (2), (4), art.200, art.632 din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 In temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, propun Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul 

Giurgiu aprobarea Proiectului de Hotarare privind completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului local al comunei Roata de Jos, judeţul Giurgiu pe care il consider legal si 

oportun si adoptarea unei hotarari in acest sens dupa cum urmeaza:  



 

 

 

HOTĂRÂRE  

Art.I. Se aprobă completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al 

comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu, revizuit, prin Hotararea Consiliului Local nr. 77/31.10.2019, 

prin aprobarea reglementărilor în ce privește desfășurarea ședințelor consiliului local în situații 

excepționale, care fac imposibilă prezența  consilierilor locali la locul desfașurării ședințelor consiliului 

local și desfășurarea ședințele consiliului local sau ale comisiilor de specialitate prin mijloace 

electronice.  

 

 Art. II. Se completează art. 26 – Convocarea ședințelor consiliului local din Regulamentului 

de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu, revizuit, prin 

Hotararea Consiliului Local nr. 77/31.10.2019, prin includerea unor noi alineate, respectiv alineatele 8, 

9 si 10  ce vor avea următorul conținut:  

 “ (8) In situații exceptionale, constatate de catre autoritățile abilitate, precum epidemiile, 

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

imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfașurării ședințelor consiliului local, ședințele 

consiliului local se desfasoara prin mijloace electronice,  printr-o platformă on-line de 

videoconferință.  

 (9) Convocarea consiliului local se va face prin poșta electronica cu respectarea prevederilor 

alineatelor anterioare privind termenele de convocare și conținutul documentului de convocare.  

(10) Consilierii locali vor confirma primirea materialului, respectiv convocator, proiect de 

ordine de zi si proiectele de hotarare cu materialele aferente.  

 

Art. III. Se completează art. 29 din Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 

local al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu, revizuit, prin Hotararea Consiliului Local nr. 

77/31.10.2019, prin includerea unor noi alineate, respectiv alineatul 6,  ce va avea următorul conținut:  

“(6) In situații exceptionale, constatate de catre autoritatile abilitate, precum epidemiile, 

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

imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfașurării ședințelor consiliului local, ședințele 

consiliului local sau ale comisiilor de specialitate.“  

 

 Art. IV Se completează art. 30 - Desfășurarea ședințelor consiliului local, din 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Roata de Jos, judetul 



Giurgiu, revizuit, prin Hotararea Consiliului Local nr. 77/31.10.2019, prin includerea unor noi alineate, 

respectiv alineatele 18,  19, 20 și 21 ce va avea următorul conținut:  

“(18) Pentru organizarea ședințelor de consiliu în procedura electronică prin intermediul unei 

platforme on-line de videoconferință, primarul va transmite prin intermediul Compartimentului Relații 

cu publicul si Rețeaua Electronică a Comunității Loacale, pe e-mail, link-ul , la care participanții la 

ședință se vor conecta.  

In vederea participării la ședința de consiliu consilierii locali se vor conecta la link-ul prevăzut 

de prevăzut de prezentul alineat, cu 30 minute înainte de ora începerii ședinței.  

“(19) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, 

pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele 

consiliului local se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de 

videoconferință, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 30.   

“(20) În situațiile prevăzute la articolul I al prezentei hotărâri, participarea cetățenilor cu 

domiciliul sau reședința în u.a.t. comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, precum și a altor persoane 

prevăzute de legislația în vigoare, la  ședințele consiliului local și posibilitatea de a lua cuvântul fără 

drept de vot la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, se realizează în două modalități: 

a) înscrierea acestora prin transmiterea prin poșta electronica a unei solicitări de participare la 

ședință prin platforma on-line de videoconferință, solicitare ce va contine datele de identificare ale 

persoanei si semnătura acesteia, înainte cu minim 4 ore de ora stabilită pentru începerea ședinței 

ordinare, minim 2 ore înainte de ora stabilită pentru începerea ședinței extraordinare, respectiv minim 

1 oră înainte de ora stabilită pentru începerea ședinței extraordinare, convocată de îndată. Cetățenii 

care s-au înscris în condițiile mai sus-menționate vor primi un link prin e-mail, prin care se vor putea 

conecta la ședinta consiliului local și vor putea lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au 

înscris, prin intermediul președintelui de ședință.  

b) accesul în sala de ședință, într-un spațiu special amenajat, și la platforma on-line de videoconferință 

cu respectarea măsurilor dispuse de către autoritățile competente în materie.”  

”(21) Fiecare consilier local are dreptul la o singură înscriere la cuvânt pentru fiecare proiect 

de hotărâre în parte, iar durata acesteia va fi de cel mult trei minute.  

Pentru un proiect de hotărâre vor fi acordate 3 minute maximum două luări de cuvânt.  

Președintele de şedință poate dispune oprirea microfonului consilierului local, dacă acesta are 

un comportament neadecvat, dacă intervenția acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut sau dacă 

acesta depășește durata de trei minute”.  

 

Art. IV. Se completează art. 31 – Adoptarea hotărârilor consiliului local din Regulamentului 

de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu, revizuit, prin 

Hotararea Consiliului Local nr. 77/31.10.2019, prin includerea unor noi alineate, respectiv alineatele 

14,  15, 16, 17, 18, 19 și 20 ce vor avea următorul conținut:  



„(14) În situații excepționale în care ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate 

se desfășoară prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință, votul deschis al 

consilierilor locali se exprimă prin apel nominal, efectuat de președintele de ședință si se comunică 

prin poșta electronica, respectiv prin e-mail, la adresa cl_roatadejos@yahoo.com,   votul exprimat 

pentru fiecare punct dezbătut de pe ordinea de zi de către fiecare consilier local prin vot electronic”.  

(15) Pentru transmiterea de catre consilierii locali prezenți la sedința consiliului local prin 

platforma  de specialitate a rezultatului avizării proiectelor de hotărâre,  la adresa 

cl_roatadejos@yahoo.com, la subiect se va completa Referitor Sedinta CL din ziua, luna, an , vot 

exprimat pentru proiecte de hotarare supuse la vot.  În comunicare se va menționa clar votul 

(“pentru”, “împotrivă” sau “abținere”, pentru aceasta de pe urma se va preciza motivul abținerii), 

exprimat pentru fiecare proiect de hotărâre.  

(16) „În situația în care, pe parcursul desfășurării procedurii de vot, conexiunea cu unul sau 

mai mulți consilieri locali încetează, apelul nominal pentru exprimarea opțiunii de vot va putea fi 

reluat de cel mult, doua ori, pentru consilierul/consilierii local/locali aflat/aflați în această situație. În 

cazul în care nu se poate restabili conexiunea, se consideră că alesul local aflat în această situație nu 

participă la vot.  

(17) După efectuarea apelului nominal în vederea exercitării opțiunii de vot, președintele de 

ședință anunță dacă proiectul de hotărâre a fost adoptat sau respins, cu precizarea rezultatului votului, 

a numărului de voturi exprimate/neexprimate, precum și a opțiunilor de vot exprimate”, se arată în 

procedură.  

(18) Pe toată durata desfășurării ședinței, secretarul general și președintele de ședință al 

comunei Roata de Jos, asistat de personalul de specialitate din cadrul Compartimentului Relații cu 

publicul și RECL, va urmări ca numărul consilierilor locali conectați să întrunească cerința de cvorum 

prevăzută în Codul administrativ, pentru ca întrunirea să fie statutară.  

(19) Rezultatele votului vor fi consemnate de catre secretarul general al unitatii administrativ – 

teritoriale in procesul verbal al sedintei. “  

(20) Ședințele Consiliului Local al comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, vor fi înregistrate 

audio/video, iar dezbaterile vor fi consemnate într-un proces-verbal.  

 Art. V. Se completează art. 33 – Funcționarea comisiilor de specialitate din Anexa 

la Hotărârea nr. 77/31.10.2019, în sensul introducerii unor noi alineate, 16, 17, 18 și 19, ce vor avea 

următorul conținut:  

„(16) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, 

pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele 

comisiilor de specialitate ale consiliului local se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o 

platformă on-line de videoconferință.  

(17) Rezultatul votului/avizul comisiei de specialitate va fi transmis de către președintele 

comisiei de specialitate, sau după caz, de către secretarul comisiei, anterior desfășurării ședinței 

consiliului local, prin mijloace electronice, respectiv prin e-mail sau alte modalități ale poștei 

electronice, cu precizarea clară a modului de avizare a proiectelor de hotărâri analizate în ședințele 

comisiilor de specialitate, cu mentionarea prezenței și a cvorumului, înscrise în proiectul de ordine de 

zi cu consiliul local a fost convocat în ședință, prin intermediul Compartimentului Relații cu publicul și 
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R.E.C.L., secretarului general al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, care asigură, în același fel, 

transmiterea acestuia către consilierii locali și inițiatori, cel mai târziu în ziua ședinței, anterior 

aprobării ordinii de zi.  

(18) Pentru transmiterea de catre comisiile de specialitate a rezultatului avizării proiectelor de 

hotărâre,  la adresa cl_roatadejos@yahoo.com, la subiect se va completa Referitor Sedinta CL din 

ziua, luna, an , avizare proiecte de hotarare. 

(19) Avizul va fi susținut de către președintele comisiei de specialitate, în cadrul ședinței 

consiliului local, desfășurate prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință.” 

Art.VI Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Roata de Jos, consilierilor locali ai comunei 

Rota de Jos, şi se va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei si al 

Compartimentului Relații cu publicul și Rețeaua Electronică a Comunității Locale .  

Inițiator  

PRIMAR,  

GHIDĂNAC MARIN  

Avizează pentru legalitate, Secretar general u.a.t., 

Alexandrescu Camelia Constanta 

 

 

 

 

 

Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu,  _____.___.2020  

Hotararea Nr. _____/____.____.2020  adoptată cu _____ voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-

__abţineri din totalul de 15 consilieri în funcţie  
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