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HOTĂRÂREA Nr. 49
din 31 martie 2020
privind completarea Regulamentului de Organizare și Functionare al Consiliului Local al
Comunei Sântandrei, Județul Bihor, aprobat prin H.C.L. nr. 26 din 20 februarie 2020
Consiliul Local al Comunei Sântandrei, Județul Bihor, întrunit în ședința extraordinară din data
de 31 martie 2020,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Sântandrei nr. 4132/24.03.2020, în calitate de
inițiator al proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate nr. 4192/25.03.2020, întocmit de secretarul general al U.A.T. Comuna
Sântandrei;
- Avizul consultativ al Comisiei Juridice,
Luând în considerare prevederile:
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
- Declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății din data de 11.03.2020;
- Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență
pe teritoriul României;
- Ordonanța militară a ministrului afacerilor interne nr. 1 din 17 martie 2020 privind unele măsuri
de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri;
- Ordonanța militară a ministrului afacerilor interne nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de
prevenire a răspândire a COVID-19;
- Ordonanța militară a ministrului afacerilor interne nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de
prevenire a răspândire a COVID-19;
- Adresa Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Nr. 46408 din 23.03.2020,
transmisă de Instituția Prefectului - Județul Bihor cu nr. 3158/24.03.2020;
- H.C.L. Sântandrei nr. 26 din 20.02.2020 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de
Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Sântandrei, Județul Bihor
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul
administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555
din 5 iulie 2019, cu 12 voturi “pentru”, fără voturi “împotrivă”, fără “abţineri”, din totalul de 12 consilieri
locali prezenți la ședință,
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului
Local al Comunei Sântandrei, aprobat prin H.C.L. nr. 26/20.02.2020, după cum urmează: după
art. 82 se introduce art. 83 cu următorul cuprins:
“Art.83. În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum și
epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații
care fac imposibilă prezența consilierilor la locul desfășurării ședințelor comisiilor de
specialitate/consiliului local, ședințele comisiilor de specialitate sau ale consiliului local se
desfășoară prin orice mijloace electronice la distanță, iar prezența și votul consilierilor vor fi
constatate de asemenea prin modalități electronice la distanță, conform procedurii Anexate,
care va face parte integrantă din Regulament”.
Art.2.Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului – Județul Bihor;
- Primarului Comunei Sântandrei;
- Dosar special de ședință;
- Afișare la șediul instituției;
- Afișare pe pagina de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
Petru ILIEȘ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Dorina ILEA

Anexă la H.C.L. nr. 49/31.03.2020
privind completarea Regulamentului de Organizare
și Functionare al Consiliului Local al Comunei Sântandrei
aprobat prin H.C.L. nr. 26 din 20 februarie 2020
PROCEDURA DE DESFĂŞURARE A ŞEDINŢELOR CONSILIULUI LOCAL
SÂNTANDREI, ÎN SITUAŢII EXCEPŢIONALE, CONSTATATE DE
AUTORITĂŢILE ABILITATE
CAPITOLUL I
Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sântandrei, respectiv a Consiliului
Local Sântandrei
Art.1.(1) Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sântandrei, respectiv
convocarea Consiliului Local Sântandrei se fac prin modalităţi electronice la distanță.
(2) Locul desfăşurării şedinţelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sântandrei se
consideră fiind acolo unde se află Preşedinţii acestora.
(3) Locul desfăşurării şedinţei Consiliului Local Sântandrei se consideră fiind acolo unde se
află Președintele de ședință, Primarul Comunei Sântandrei, respectiv Secretarul General al Comunei
Sântandrei.
Art.2. Documentul de convocare, pe lângă menţiunile prevăzute de Regulamentul de Organizare
și Funcționare al Consiliului Local Sântandrei, va cuprinde în mod obligatoriu şi menţiunea că "şedinţa se
va desfăşura prin mijloace electronice la distanță, fiind menționat tipul mijlocului de comunicare care va
putea fi utilizat".
CAPITOLUL II
Modalitatea de lucru în cadrul Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Sântandrei
Art.3. Procedura de lucru, la începerea şedinţei, în cadrul Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Sântandrei este următoarea:
a) Consilierii locali vor deschide dispozitivul pe care doresc să-l utilizeze, menționat în
documentul de convocare (smartphone, PC, notebook etc);
b) Președintele Comisiei de specialitate va apela grupul.
c) Prin răspundere la apel, vor fi conectaţi automat în sistemul de audio/video conferinţă.
Art.4. Modalitatea de lucru în timpul şedinţei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Sântandrei este următoarea:
a) Preşedintele Comisiei de specialitate va face o prezenţă tehnică a consilierilor locali, pentru
a se asigura că toate dispozitivele funcţionează normal. În acest sens, fiecare consilier local va fi întrebat
dacă este prezent și va confirma.
b) Preşedintele Comisiei de specialitate anunţă dacă sunt îndeplinite condiţiile de cvorum,
pentru ca şedinţa să fie statutară, conform prevederilor legale.
c) În situaţia în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceştia vor preciza acest
lucru președintelui, care le va acorda cuvântul în ordinea înscrierii.
d) Preşedintele Comisiei de specialitate are dreptul să oprească consilierului local dacă acesta
are un comportament neadecvat sau dacă intervenţia acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut.
Art.5. Procedura de exercitare a votului:
a) Prin apelul nominal al fiecărui consilier local.
b) Opţiunile de vot sunt următoarele: 1) "DA", 2) "NU" şi 3) "Abţinere".
Art.6. După ce ultimul consilier local şi-a exercitat dreptul la vot, Preşedintele Comisiei de
specialitate anunţă rezultatul votului.
Art.7. Avizul va fi transmis anterior desfăşurării şedinţei Consiliului Local Sântandrei, prin mijloace
electronice, Secretarului General al Comunei Sântandrei.
CAPITOLUL III
Modalitatea de lucru în cadrul şedinţei

Consiliului Local Sântandrei
Art.8. Procedura de lucru la începerea şedinţei Consiliului Local Sântandrei este următoarea:
a) Consilierii locali vor deschide dispozitivul pe care doresc să-l utilizeze, menționat în
documentul de convocare ( smartphone, PC, notebook etc);
b) Președintele de ședință va apela grupul.
c) Prin răspundere la apel, vor fi conectaţi automat în sistemul de audio/video conferinţă.
Art.9. Modalitatea de lucru în timpul şedinţei Consiliului Local Sântandrei este următoarea:
a) Preşedintele de ședință asistat de Secretarul General al Comunei Sântandrei, va face o prezenţă
tehnică a consilierilor localii, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcţionează normal.
b) În acest sens, fiecare consilier local va fi întrebat dacă este prezent și va confirma.
c) Secretarul General al Comunei Sântandrei verifică şi anunţă dacă sunt îndeplinite condiţiile
de cvorum, pentru ca şedinţa să fie statutară, conform prevederilor legale.
d) Primarul Comunei Sântandrei va da citire ordinii de zi, procedura de suplimentare şi aprobare
a acesteia fiind cea prevăzută Regulament.
e) în situaţia în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceştia vor preciza acest lucru
președintelui de ședință, care le va acorda cuvântul în ordinea înscrierii.
f) Preşedintele de ședință are dreptul să oprească consilierului local dacă acesta are un
comportament neadecvat sau dacă intervenţia acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut.
Art. 10. Procedura de exercitare a votului:
a) Prin apelul nominal al fiecărui consilier local.
b) Opţiunile de vot sunt următoarele: 1) "DA", 2) "NU" şi 3) "Abţinere".
Art.11. (1) După ce ultimul consilier local şi-a exercitat dreptul la vot Preşedintele de ședință
anunţă rezultatul votului.
(2)Preşedintele de ședință menţionează dacă Proiectul de hotărâre sau subiectul supus
votului a fost adoptat sau respins.
CAPITOLUL IV
Caracterul public al şedinţelor Consiliului Local Sântandrei
Art.12. Caracterul public al şedinţelor Consiliului Local Sântandrei se asigură prin accesul celor
interesaţi, în condiţiile legii, la procesele - verbale ale şedinţelor consiliului local, la proiectele de hotărâri,
la hotărârile consiliului, la instrumentele de prezentare şi motivare ale acestora, precum şi prin vizualizarea
acestora pe internet și transmiterea ședinței on-line.
CAPITOLUL V
Dispoziții finale
Art.13. Şedinţele Consiliului Local Sântandrei se vor înregistra audio/video, rezultatele votului
fiind în mod obligatoriu salvate.
Art.14. (1) Dezbaterile din cadrul şedinţei Consiliului Local Sântandrei se vor consemna într-un
proces-verbal, prin grija Secretarului General al Comunei Sântandrei/persoanei desemnate.
(2) Procesul-verbal întocmit conform prevederilor de la art. 14 alin. (1), va fi semnat pentru
veridicitate de către Preşedintele de ședință și de către Secretarul General al Comunei Sântandrei.
Art.15. Prezenta Procedură se completează în mod corespunzător cu alte reglementări specifice
care vor intra ulterior în vigoare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
Petru ILIEȘ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Dorina ILEA

