JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VINŢU DE JOS
Vintu de Jos,str. Lucian Blaga,nr. 47, CUI 4562443
Tel. 0258739234 Fax: 0258739640
@ vintudejos@ab.e-adm.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 26/01.04.2020
privind modificarea Hotărârii de Consiliu local nr. 91/31.10.2019 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Vințu de Jos, în
sensul completării acesteia cu modalitatea de desfășurare a ședințelor de Consiliu local Vințu de
Jos precum și exercitarea votului consilierilor locali pe perioada în care sunt constatate de către
autoritățile abilitate situații excepționale care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul
desfășurării ședințelor consiliului local
Consiliul local al comunei Vințu de Jos, întrunit în ședința publică ordinară la distanță,
prin mijloace de comunicare electronică, din data de 30.04.2020;
Luând în considerare:
- adresa nr. 5117/G/SJ/II.C.2/18.03.2020 a Instituției prefectului județului Alba,
înregistrată la Primăria comunei Vințu de Jos sub nr. 2542/18.03.2020, referitor la adoptarea unei
hotărâri de Consiliu local privind modalitatea de exercitare a votului consilierilor locali pe
perioada stării de urgență stabilită prin Decret Prezidențial, raportat la evoluția situației
epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică, ce indică o
creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV- 2;
- adresa nr. 5343/G/SJ/II.C.2/24.03.2020 a Instituției prefectului județului Alba,
înregistrată la Primăria comunei Vințu de Jos sub nr. 2730/25.03.2020 prin care, în continuarea
adresei mai sus menționate, se comunică precizările Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării
și Administrației, pentru punerea în aplicare a art. 50 din Anexa nr. 1 la Decretul Președintelui
României nr. 195/2020, care dispune autorităților publice centrale și locale, pe durata stării de
urgență, luarea de măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil,
contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare;
- Referatul de aprobare nr. 2559/01.04.2020 al primarului în calitate de inițiator, pentru
inițierea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu local nr. 91/31.10.2019
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei
Vințu de Jos, în sensul completării acesteia cu modalitatea de desfășurare a ședințelor de
Consiliu local Vințu de Jos precum și exercitarea votului consilierilor locali pe perioada în care
la nivel național
este instituită stare de urgență;
- Raportul de specialitate nr. 2560/01.04.2020 al Secretarului general al comunei Vințu
de Jos, prin care se propune adoptarea proiectului în forma prezentată;
- Hotărârea de Consiliu local nr. 91/31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Vințu de Jos
- Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3 ale Consiliului local al comunei
Vințu de Jos;
Având în vedere:
- art. 50 din Anexa nr. 1 – Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate imediată, din Decretul
Președintelui României nr. 195/2020 care dispune autorităților publice centrale și locale, pe
durata stării de urgență, luarea de măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie
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evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor
electronice de comunicare;
- art. 96, alin. 4, art. 134, alin. 2, alin. 4, art. 137, art. 138, art. 139, alin. 5, lit. c din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
- art. 60 din Legea nr. 24/2000 *** Republicată privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative;
În temeiul art. 129 alin. 1, alin. 3, lit. a, art. 139, alin. 3, lit. i din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se modifică Hotărârea de Consiliu local nr. 91/31.10.2019 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Vințu de Jos, în
sensul completării acesteia cu un nou articol, respectiv art. 53^1 privitor la modalitatea de
desfășurare a ședințelor de Consiliu local Vințu de Jos precum și exercitarea votului consilierilor
locali pe perioada în care sunt constatate de către autoritățile abilitate situații excepționale care
fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor consiliului local,
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, având următorul conținut:
,,ART.53^1 (1). În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum
epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte
situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor consiliului
local al comunei Vințu de Jos, modalitatea de comunicare a materialelor supuse dezbaterii în
ședință de consiliu local, desfășurarea ședințelor de consiliu local și ale Comisiilor de specialitate
precum și exercitarea votului consilierilor locali se va desfășura exclusiv prin mijloace
electronice de comunicare, astfel:
- a) Comunicarea Dispoziției de convocare a consiliului local al comunei Vințu de Jos,
precum și proiectelor de hotărâre inițiate de către primarul comunei Vințu de Jos și a tuturor
documentelor care stau la baza proiectelor de hotărâre vor fi comunicate de către secretarul
general al comunei Vințu de Jos de pe adresa oficială de poștă electronică vintudejos@ab.eadm.ro, pe adresa de email comunicată de către consilierii locali ai comunei Vințu de Jos, în
termenele stabilite de art. 134, alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în
funcție de tipul ședinței de consiliu local;
- b) Comunicarea convocării ședinței de consiliu local în temeiul art. 134, alin. 1, lit. b,
precum și proiectelor de hotărâre inițiate de către consilieri locali sau cetățeni în condițiile legii,
și a tuturor documentelor care stau la baza proiectelor de hotărâre, vor fi comunicate pe adresa
oficială de poștă electronică vintudejos@ab.e-adm.ro, în vederea comunicării acestora de către
secretarul general al comunei Vințu de Jos, în modalitatea prevăzută la lit. a) din prezenta
hotărâre;
- c) Ședințele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Vințu de Jos în
vederea emiterii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului de
hotărâre se vor desfășura prin sistem electronic (e-mail/extranet), telefonic
Pagină 2 din 3
M.C., 5 ex., A/3

JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VINŢU DE JOS
Vintu de Jos,str. Lucian Blaga,nr. 47, CUI 4562443
Tel. 0258739234 Fax: 0258739640
@ vintudejos@ab.e-adm.ro

(teleconferință/whatsApp), avizul comisiilor pentru fiecare proiect de hotărâre fiind comunicat
pe adresa de poștă electronică vintudejos@ab.e-adm.ro, până cel târziu la data și ora stabilită
pentru începerea ședinței de consiliu local;
- d) ședințele de consiliu local se vor desfășura fără prezența fizică a consilierilor locali în
sala de ședință, prin whatsApp, astfel: la data și ora stabilită prin actul de convocare, ședința va fi
deschisă prin mesaj scris pe whatsApp de către președintele de ședință, după care fiecare
consilier local va scrie prin mesaj ,,Prezent”, pentru a putea fi constatată prezența consilierilor
locali la ședință, precum și disponibilitatea acestora de a dezbate, depune amendamente și vota
proiectele de hotărâri pe toată perioada desfășurării ședinței;
- e) proiectele de hotărâri vor fi supuse dezbaterii de regulă în ordinea în care au fost
înscrise pe ordinea de zi iar votul va fi comunicat individual de fiecare consilier local, în
modalitatea ,,pentru”, ,,împotrivă” sau ,,abținere”;
- f) numărarea și consemnarea rezultatului votării va fi asigurată de secretarul general al
comunei Vințu de Jos;
- g) după desfășurarea ședinței de consiliu local, hotărârile adoptate vor fi redactate și
contrasemnate de legalitate doar de către secretarul general al comunei Vințu de Jos, iar în
dreptul numelui președintelui de ședință se va menționa faptul că hotărârea adoptată va fi
semnată la încetarea situației excepționale constatate de către autoritățile abilitate;
(2). La mijlocul de comunicare electronică, whatsApp, destinat desfășurării ședințelor de
consiliu local în situațiile prevăzute de alin. 1 la prezentul articol vor avea acces Consilierii locali
ai comunei Vințu de Jos, primarul comunei Vințu de Jos, secretarul general al comunei Vințu de
Jos, caracterul public al ședințelor de consiliu local fiind dat de accesul celor interesați, la
procesele – verbale ale ședințelor consiliului local și la accesul celor interesați, la proiectele de
hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum și la instrumentele de prezentare și motivare a
acestora, care vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, Monitorul Oficial Local.”
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Secretarul general al
comunei Vințu de Jos, cu sprijinul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-judeţul Alba, Primarului
comunei Vințu de Jos, și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției și pe
pagina de internet a instituției, Monitorul Oficial Local.

Vințu de Jos, 01.04.2020
PRIMAR,
Ion Iosif Josan

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL UAT,
Claudia Lavinia Muntean
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