ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OLTINA
HOTARÂREA
nr. 19 din 14 aprilie 2020
privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședintelor de comisii si a sedintelor consiliului

local, in situatii exceptionale, prin mijloace electronice
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)
art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
b)
art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
d) art. 129 alin. (3) lit. a) precum și art 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;
e) Decretul Președintelui României nr. 195/ 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul
Romaniei;
f) Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările
de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri;
g) Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
h) declararea „Pandemiei”de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii din data de 11.03.2020.
i)
recomandarile Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei comunicate cu
adresa nr. 46408/23.03.2020 primite prin intermediul Institutiei Prefectului cu adresa nr.
4781/24.03.2020 si inregistrate la Primaria Oltina sub nr. 945/25.03.2020
j) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
k) ale art. 3, alin. 2, art. 42 alin. 4, art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare;
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Oltina, în calitatea sa de inițiator
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Oltina
c) raportul comisiei de specialitate pentru administrație publică locală, juridică și disciplină,
muncă și protecție socială
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OLTINA, întrunit în ședința ordinară din data de 14
aprilie 2020, adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 – În situatii exceptionale, constatate de catre autoritatile abilitate, precum epidemii,
pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism si alte situatii care fac imposibila
prezenta consilierilor locali la locul desfasurarii sedintelor consiliului local, sedintele comisiilor de
specialitate precum și ședintele consiliului local se desfasoara prin mijloace electronice, conform
procedurii de desfășurare prevăzută în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Nu se vor initia proiecte de hotarari cu caracter individual unde este necesar votul secret al
consilierilor locali.

Art. 3 - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios
Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege,
primarului comunei Oltina și prefectului județului Constanța și se aduce la cunoștință publică prin
publicarea pe pagina de internet la adresa: www.comunaoltina.ro
.
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