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  Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în şedinţa ordinară ; 

  Având în vedere referatul de aprobare nr. 1484/24.03.2020  al  primarului comunei 

și raportul de specialitate nr. 1485/24.03.2020  întocmit de secretarul general ; 

  Văzând  H.C.L. nr. 8/26.07.2016  privind aprobarea  R.O.F. a Consiliului  

Poienarii de Muscel , adresa M.L.P.D.A. nr. 46408/23.03.2020 și Decretul prezidential  nr. 

195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul  României  

Luând în considerare  avizele favorabile ale comisiilor de specialitate  din cadrul 

Consiliului Local, 

  În temeiul art.129, alin.( 4)  lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ   ,conform căruia Consiliul Local aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare 

a consiliului local; 

  În baza  art.139  ,alin.3 ,lit.i  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ  :  

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

  Art.1 Se completează art.  33  din Regulamentul de Organizare și  Funcționare a 

Consiliului Local Poienarii de Muscel aprobat prin H.C.L. nr. 8/26.07.2016 în sensul introducerii 

unui nou aliniat  33^1  cu următorul conținut :  

 

  “ (33^1) În situații excepționale ,constatate de către autoritățile abilitate , 

precum epidemii ,pandemii ,fenomene naturale extreme ,cutremure ,acte de terorism  și 

alte situații similar,ședințele comisiilor de specialitate ale consiliului local  se pot desfășura  

prin mijloace electronice ,printr-o platformă on-line de videoconferință  .Rezultatul 

votului/avizul va fi transmis anterior desfășurarii ședinței consiliului local prin mijloace 

electronice secretarul general al comunei  ,care asigură transmiterea acestuia către 

consilierii locali și inițiatori ,cel mai târziu în ziua ședineți ,anterior aprobării ordinii de zi . 

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.2 Se completează art.  66  din Regulamentul de Organizare și  Funcționare a 

Consiliului Local Poienarii de Muscel aprobat prin H.C.L. nr. 8/26.07.2016 în sensul introducerii 

unui nou aliniat  66 ^5  cu următorul conținut :  

 

“ (66^5) În situații excepționale , în care  ședințele consiliului local  și ale 

comisiilor de specialitate se defășoară  prin mijloace electronice ,printr-o platformă on-line 



de videoconferință ,avizul comisiei de specialitate se transmite secretarului general al 

comunei prin mijloace electronice .În același mod se înaintează avizul către consilierii locali 

și inițiatori,după caz,cel mai târziu în ziua ședinței ,anterior aprobării ordinii de zi .” 

 

 

  Art.3 Se completează art.  48  din Regulamentul de Organizare și  Funcționare a 

Consiliului Local Poienarii de Muscel aprobat prin H.C.L. nr. 8/26.07.2016 în sensul introducerii 

unui nou aliniat  48^7 cu următorul conținut :  

 

“ (48^7) În situații excepționale ,constatate de către autoritățile abilitate 

precum epidemii ,pandemii ,fenomene naturale extreme ,cutremure ,acte de terorism  și 

alte situații similar,ședințele consiliului local  se pot desfășura  prin mijloace electronice 

printr-o platformă on-line de videoconferință   

Art.4 Se completează art.  69  din Regulamentul de Organizare și  Funcționare a 

Consiliului Local Poienarii de Muscel aprobat prin H.C.L. nr. 8/26.07.2016 în sensul introducerii 

unui nou aliniat  69 ^4  cu următorul conținut :  

 

“ (69^4) În situații excepționale , în care  ședințele consiliului local  și ale 

comisiilor de specialitate se defășoară  prin mijloace electronice ,printr-o platformă on-line 

de videoconferință ,votul deschis al consilierilor locali  se exprimă prin apel nominal sau 

prin vot electronic .” 

   

 Art.5  Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă 

publică, primarului ,persoanelor interesate  şi Instituţiei Prefectului  judeţului Argeş pentru 

control legalitate. 

 

             Dată astăzi :31.03.2020  

 

 

 Preşedinte de şedinţă                              Contrasemnează 

 Chițu Gheorghe Galileu                                                     Secretar general 

                 Boboc Remus Eduard 

 

             Nr.consilieri prezenţi :13 

  Nr. Voturi  -   pentru  :13 

          -  împotrivă :0 


