
 

 

                  ROMÂNIA 

         JUDEŢUL IALOMIŢA 

           CONSILIUL LOCAL  

    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
  

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.07  

din 18.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Local al oraşului Căzăneşti, cu modificările și completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, întrunit de îndată în şedinţă extraordinară la 

data de 31 MARTIE 2020,  

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 1901 din 26.03.2020 al Primarului oraşului Căzăneşti; 

- adresa nr.46408/23.03.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației; 

Examinând: 

- raportul Compartimentului Juridic și Resurse Umane nr. 1952 din 30.03.2020;  

- raportul Comisiei juridice şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, 

drepturile cetăţenilor nr. 1973 din 31.03.2020; 

- Hotărârea Consililui Local .07 din 18.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Local al oraşului Căzăneşti, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În conformitate cu: 

- prevederile art. 50 din anexa nr. 1 la Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 

16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; 

- prevederile art. 134 şi art. 137 - art. 139 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 47 alin, (4), art. 59, art. 64 şi art. 65 din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Anexa la Hotărârea Local nr. 07 din 18.07.2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Căzăneşti, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează: 

1. La articolul 38 după alineatul (7) se introduce un nou alineat (8) cu următorul 

conţinut: 

 „(8) În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum 

epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism şi alte situaţii 

similare, şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului local se pot desfăşura prin 

mijloace electronice în baza procedurii prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. Rezultatul 

votului/avizul va fi transmis anterior desfăşurării şedinţei consiliului local, prin mijloace 

electronice, Secretarului general al orașului Căzănești, care asigură transmiterea acestuia 

către consilierii locali şi iniţiatori, cel mai târziu în ziua şedinţei, anterior aprobării ordinii 

de zi. Avizul va fi susţinut de către preşedintele comisiei de specialitate, în cadrul şedinţei 

consiliului local, desfăşurate prin mijloace electronice.” 



 

 

2. La articolul 55 după alineatul (4) se introduce un nou alineat (4^1) cu următorul 

conţinut: 

„(4^1) În situaţiile excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum 

epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism şi alte 

situaţii care fae imposibilă prezenţa consilierilor locali la locul desfăşurării şedinţelor 

consiliului local, şedinţele consiliului local se desfăşoară prin mijloace electronice în baza 

procedurii prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.” 

3. La articolul 57 după alineatul (1) se introduce un nou alineat (1^1) cu următorul 

conţinut: 

„(1^1) În situaţiile prevăzute la articolul 55 alin. (4^1) Consiliul Local al orașului 

Căzănești poate fi convocat în şedinţa care se va desfăşura prin mijloace electronice.” 

4. Articolul 81 alineatul (3) se completează și va avea următorul conţinut: 

„(3) Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalități: 

a) prin ridicarea mâinii; 

b) prin apel nominal, efectuat de președintele de ședință 

c) electronic. 

5. La articolul 111 alineatul (2) după litera j) se introduce o nouă literă (j^1) cu 

următorul conţinut: 

„(j^1) să participe şi să îşi exercite dreptul la vot la şedinţele desfăşurate prin 

mijloace electonice potrivit anexei la regulament 

Art.II. Anexa la prezenta hotărâre devine anexă la Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Local al orașului căzănești aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Ialomiţa nr. 07 din 18.07.2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. III. Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte începând cu 01 aprilie 

2020. 

Art.IV. Prezenta hotărâre se va comunica, spre ducere la îndeplinire, 

compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Căzănești prin 

grija secretarului general al localității. 

 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                         Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                    Secretar general al U.A.T,   

       DIMA AUREL                                                   OANCEA GEORGETA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   Nr. 32 

 Adoptată la Căzăneşti 

 Astăzi, 31.03.2020                                                                          FP-07-03, vers.1 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea 

simplă de voturi, astfel:  13 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 



 

 

JUDEȚUL IALOMIȚA                                                           ANEXĂ 

CONSILIUL LOCAL                                             LA HOTĂRÂREA NR.32 DIN 31.03.2020 

AL ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI 

 

PROCEDURA 

DE DESFĂŞURARE A ŞEDINŢELOR CONSILIULUI LOCAL AL 

ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI  ÎN SISTEM VIDEOCONFERINŢĂ 
 

1. Proiectele de hotărâre, împreună cu documentele suport ale acestora şi dispoziţia 

de convocare a şedinţei în sistem videoconferintă vor fi comunicate tuturor consilierilor 

locali la adresa e e-mail comunicată în acest scop. 

2. Desfăşurarea şedinţelor comisiilor de specialitate şi a şedinţelor de plen a 

Consiliului Judeţean Ialomiţa se va realiza prin mijloace electronice în sistem 

videoconferinţă prin utilizarea aparaturii IT&C. 

3. La începutul şedinţelor comisiilor de specialitate preşedintele fiecărei comisii va 

efectua apel nominal în vederea consemnării prezenţei în procesul verbal al şedinţei de 

către secretarul comisiei. 

4. După aprobarea ordinii de zi a şedinţei comisiei de specialitate se trece la 

dezbaterea fiecărui proiect de hotărâre în parte, consemnându-se de către secretarul 

comisiei, în procesul verbal, rezultatul votului efectuat prin apel nominal. 

5. După finalizarea şedinţei secretarul comisiei va comunica prin poştă electronică 

procesul verbal al şedinţei către Secretarul general al orașului Căzănești la adresa de e-mail 

primaria@primariacazanestiil.ro. 

6. La începutul şedinţelor plenului Consiliului Local al orașului Căzănești, 

desfăşurate în sistem videoconferinţă, preşedintele de ședință va efectua apelul nominal al 

consilierilor locali. 

7. După consemnarea prezenţei se aprobă ordinea de zi a şedinţei şi se trece la 

dezbaterea proiectelor. 

8. Votul fiecărui proiect se realizează prin apel nominal, efectuat de președintele de 

ședință. 

9. După încheierea şedinţei organizată în sistem videoconferinţă se consemnează 

rezultatele în procesul verbal al şedinţei. 

10. La şedinţele comisiilor de specialitate şi/sau la şedinţele în plen, conducerea 

executivă a autorității locale și a Primăriei orașului Căzănești vor asigura suportul necesar 

şi poate interveni cu precizări şi clarificări la solicitarea consilierilor locali. 

11. În sistem videoconferinţă nu vor fi analizate în vederea adoptării proiecte de 

hotărâre care conţin informaţii clasificate sau necesită votul secret. 

12. Şedinţele comisiilor de specialitate şi ale plenului Consiliului Local al orașului 

Căzănești se vor înregistra audio/video. 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                         Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                    Secretar general al U.A.T,   

       DIMA AUREL                                                   OANCEA GEORGETA 
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