PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 24.03.2020, ora 9, cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare III a
Consiliului Local Sânandrei, pe luna martie a.c.. Ședința se derulează prin intermediul
aplicației ”whastapp”, în cadrul grupului ”Consiliul Local Sânandrei” și a fost convocată
în baza Dispoziției Primarului nr. 68/23.03.2020 și a convocatorului nr. 2600/23.03.2020
cu următoarea ordine de zi:
1 Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a CL Sânandrei din 17.03.2020
2. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Primăriei Comunei Sânandrei în Sistemul
Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar
(S.N.E.P), precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar
3. Comunicarea noilor măsuri luate de Președintele Comitetului Local pentru Situații de
Urgență Sânandrei pentru evitarea răspândirii Coronavirus COVID 19: Dispoziția
Primarului nr. 64/18.03.2020 și 67/23.03.2020
Consilierii locali votează cu ”da”/”nu”/”mă abțin”, după caz.
La ședință participă un număr de 14 consilieri din cei 15 în funcție. Lipsește domnul
Hapenciuc Viorel.
Este desemnat președinte de ședință dl Minnich Iosif.
Se supune aprobării ordinea de zi. Este aprobată cu 14 voturi ”da”
Primul punct al ordinii de zi: aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare
a CL Sânandrei din 17.03.2020, care se aprobă cu 14 voturi ”da” .
Al doilea punct al ordinii de zi: proiectul de hotărâre privind înregistrarea Primăriei
Comunei Sânandrei în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor
utilizând cardul bancar (S.N.E.P), precum și stabilirea modului în care este suportat
comisionul bancar se adoptă cu 13 voturi ”da”. Dl Cheteleș nu participă la votul asupra
acestui punct.
Al treilea punct al ordinii de zi: comunicarea noilor măsuri luate de Președintele
Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sânandrei pentru evitarea răspândirii
Coronavirus COVID 19: Dispoziția Primarului nr. 64/18.03.2020 și 67/23.03.2020.
Măsurile au fost parcurse și însușite de 13 consilieri. Bl Bodochi Marinel nu se pronunță.
Doamna Muntean Diana-Andreea răspunde domnului Onica Sandu Cristian este
contrar legii să se comunice lista persoanelor aflate în autoizolare: potrivit art. 12 lit. d) din
Legea nr. 544/2001, acest document se exceptează de la accesul liber al cetățenilor la
informatiile de interes public întrucât conține date cu caracter personal. Potrivit
Regulamentului CE nr. 679/2016 date cu caracter personal înseamnă orice informaţii
privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este
o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element
de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un
identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale
fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau, iar prelucrarea acestora se
realizează cu consimtământul celor în cauză,. Se atașează extras din legislația menționată.
Nemaifiind alte aspecte de discutat, dl. Minnich declară ședința închisă.
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