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RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 07.07.2016 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Consiliului Local al Comunei Sânandrei
Ținând cont de caracterul înalt contagios al COVID-19 precum și necesitatea prevenirii
răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de acest virus,
având în vedere prevederile art. 33 și art. 50 din Decretul Președintelui României nr.
195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriului României,
-

art.33. Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, autoritățile administrative
autonome, regiile autonome, societățile și companiile naționale și societățile la care
statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar, societățile
cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgență, munca
la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului.

-

art.50. Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale
vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil,
contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de
comunicare.

Luând în considerare prevederile art. 134, art. 137-139 din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ,
PROPUN spre aprobare modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 07.07.2016 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Sânandrei
după cum urmează:
În cuprinsul Capitolului III ”Funcționarea Consiliului Local”, subdiviziunea ”Desfășurarea
ședințelor”, la final, se introduc două aliniate, cu următorul cuprins:
Consilierii locali sunt convocaţi prin grija secretarului general în scris, sub semnătură, sau prin
mijloace electronice.
În situații excepționale, care fac imposibilă prezenţa consilierilor locali la locul desfășurării
ședințelor consiliului local, participarea la ședințele consiliului local și/sau ale comisiilor de
specialitate se poate realiza prin mijloace electronice.”
În cuprinsul Capitolului III ”Funcționarea Consiliului Local”, subdiviziunea ”Procedura de
vot”, alineatul al doilea se modifică și va avea următorul cuprins:
Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii, prin apel nominal și prin mijloace
electronice.
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