
ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NT.18
din09.04.2020

privind aprobarea procedurii de desflqurare prin mijloace electronice a Eedin{elor
Consiliului Local al Comunei Albeqti, jude{ul Mureq, in situa{ii excep{ionale, constatate

de autoritltile abilitate

Consiliul Local al comunei Albegti,
AnalizAnd proiectul de hot[rdre qi referatul de aprobare, inregistrat cu nr.2887102.04.2020 al

Primarului Comunei Albegti, in calitate de iniliator, calitate conferitd de prevederile art. 136 alin. (l),
coroborate cu cele ale art. 211 din Ordonanla de Urgen{6 a Guvernului nr. 5712019 privind Codul
administrativ, cu modific[rile gi completarile ulterioare, precum Ei raportul de specialitate cu
nr.2888102.04.2020 intocmit de Secretarul general al Comunei Albegti;

Luind in considerarea avizele cu nr.2984,2985 gi 2986109.04.2020 ale comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului Local Albeqti;

Jindnd cont de prevederile art.50 gi art.5l alin. (1) din Anexa nr. I - "Mdsuri de prima urgen{d
cu apf icabilitate directd" din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stdrii de urgenff, pe
teritoriul Romdniei;

Ydzitnd prevederile ar1.7 alin. (2), art.9 alin. (1) gi art. 26 alin.2 din Ordonanla de Urgenla a
Guvernului nr. 111999 privind regimul stdrii de asediu ;i regimul stdrii de urgen!5, cu modificlrile Ei
completdrile ulterioare;

Avdnd in vedere prevederile Ordonanlei de Urgenld a Guvernului nr.5712019 privind Codul
administrativ, cu modificdrile qi completirile ulterioare, cu precddere cele ale art. 134 alin. (2) qi ale art.
139 alin. (5) lit. c) din aceasta;

Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenla decizionald in administralia
public6, republicatd, cu precddere cele ale art. 7 alin. (13) din aceasta;

DatE fiind adresa nr. MDRAP - 46.408123.03.2020, transmisd de cdtre Institulia Prefectului -
Judeful Mureq prin adresa cu nr. 104.291lSV1124.03.2020 gi inregistratd la Comuna Albeqti cu
nr.2721124.03.2020;

in temeiul prevederilo r art. 129 alin. (2) lit. a) qi b), alin. (3) lit. a), art.l39 alin. (3) lit. i) 9i a art.
196 alin. (1) lit. a) din Ordonanla de Urgenl6 a Guvernuluinr.5Tl20lg privind Codul administrativ, cu
modific[rile gi completdrile ulterioare,

HorAnAgrE:
Art. 1. Se aprobd desfEgurareaprin mijloace electronice, prin intermediul unei platfcrrme online,

a gedin{elor Consiliului Local al Comunei Albegti, in situalii excepfionale, constatate de cdtre autoritatile
abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme si alte situafii care fac imposibila
prezenfa consilierilor locali la sediul Consiliului Local al Comunie Albegti.

Art. 2.Se aprob6 procedura de desldgurare a gedinlelor Consiliului Local al Comunei Albegti, in
situaliile previzute la art.l din prezenta hotdrdre, conform Anexei ce face parte integranti din prezenta
hot6rdre.



Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot6rdri se incredin\eazd Consiliul
Local Albegti, Primarul Comunei Albeqti qi aparatul de specialitate al Primarului Comunei Albegti.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Comunei Albegti, prezenta hotdrdre va fi comunicatd,
in termenul prevdzut de lege, Primarului Comunei Albe;ti, Instituliei Prefectului Judelului Mureg gi se
va aduce la cunogtin(a public6, prin afisare la sediul Primdriei ;i publicarea pe pagina de internet a

Comunei Albeqti la adresa www.comunaalbesti.ro .

PRE$EDINTE DE $E,DINTA,
Vlad Daniela-Julieta

Contrasemneazd pentru legal itate
SECRETAR GENERAL,

Purcariu Ddnut$



Anexa la H.C.L. Albegti Nr.18/09.04.2020

Procedura de desflsurare a qedin(elor Consiliului Local al Comunei AlbeEti, jude{ul
Mureq, in situa{ii excep{ionale, constatate de autoritn(ile abilitate

CAPITOLUL I
Convocarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Albe;ti,

respectiv a Consiliului Local al Comunei Albesti

Art. 1. (1) Convocarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei
Albegti, respectiv convocarea Consiliului Local al Comunei Albegti se fac prin modalitdlile prev6zute
de Ordonanla de Urgenfl a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modihcirile gi
completdrile ulterioare.

(2) Locul desltgurdrii gedinlelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Albeqti se considerr fiind acolo unde se afld pregedinlii acestora.

(3) Locul desftgurf,rii gedinlei Consiliului Local al Comunei Albegti se considerl fiind acolo
unde se afli Primarul Comunei Albegti, respectiv Secretarul General al Comunei Albegti.

(a) in situafia in care este necesard alegerea unui nou pregedinte de qedin{[ gi/sau primarul
Comunei Albeqtinu particip[ la lucr[ri, locul desldgurdrii gedinfei Consiliului Local ai Comunei Albeqti
se considerr fiind acolo unde se afld Secretarul General al Comunei Albegti.

Art.2. Documentul de convocare, pe l0ngd menliunile prevdzute de Codul administrativ, va
cuprinde in mod obligatoriu gi menliunea cd "Eedinfa se va deslbqura prin mijloace electronice, printr-o
platformI online".

CAPITOLUL II
Modalitatea de lucru in cadrul comisiilor de specialitate din cadrul

Consiliului Local al Comunei AlbeEti

Art. 3. Procedura de lucru, la inceperea gedin{ei, in cadrul Comisiilor
Consiliului Local al Comunei Albesti este urmdtoarea:

de specialitate ale

a) Consilierii locali vor deschide dispozitivul pe care doresc s6-l utilizeze ( smartphone, pC,
tableta, notebook etc.), conectat la internet;

b) La prima utilizare se va instala aplica[ia care se va aduce la cunostin]a consilierilor, urmdnd
instrucliunile afi qate;

c) Utilizatorii se vor conecta folosind ID - ul de conectare qi parola transmise prin e - mail;
d) Utilizatorii vor fi conectali automat in sistemul de conferin![ (audio gi video).
Art. 4. Modalitatea de lucru in timpul qedinlei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

al Comunei Albeqti este urm6toarea:
a) Pregedintele Comisiei de specialitate va face o prezenldtehnicd a consilierilor locali, pentru a

se asigura cd toate dispozitivele funclione azd normal.
b) Pregedintele Comisiei de specialitate anunf d dacdsunt indeplinite condiliile de cvorum, pentru

ca gedin{a si fie statutard, conform prevederilor legale.
c) Microfoanele sunt pornite automat pentru toli consilierii locali, in vederea acord6rii

cuv6ntului.



d) Microfoanele consilierilor locali pot fi oprite in situalia unui comportament neadecvat sau
daci intervenlia acestora nu are legiturd cu subiectul dezbdtut.

Art. 5. Procedura de exercitare a votului se poate face prin apel nominal gi pornirea microfonului
fiecdrui consilier local pentru a-gi exprima votul.

Art. 6. Timpul de exercitare a dreptului la vot, este limitat la maxim 3 minute.
Art.7. Dupd ce ultimul consilier local gi-a exercitat dreptul la vot sau, dupd, caz, a expirat timpul

de exercitare a acestuia, Pregedintele Comisiei de specialitate anun(d rezultatul votului.
Art. 8. Avizul va fi transmis anterior desfEgur6rii qedinlei Consiliului Local al Comunei Albesti

prin mijloace electronice, Secretarului General al Comunei Albesti.

CAPITOLUL III
Modalitatea de lucru in cadrul qedinfei
Consiliului Local al Comunei Albesti

Art. 9. Procedura de lucru la inceperea gedinlei Consiliului Local al Comunei Albeqti este
urmdtoarea:

a) Consilierii locali vor deschide dispozitivul pe care doresc sd-l utilizeze ( smartphone, pC,
tableta, notebook etc.), conectat la internet;

b) La prima utilizare se va instala aplicalia care se va aduce la cunoqtinla consilierilor, urm6nd
instrucJiun ile afi gate;

c) Utilizatorii se vor conecta folosind ID - ul de conectare ;i parola transmise prin e - mail;
d) Utilizatorii vor fi conectali automat in sistemul de conferinld (audio ;i video).
Art. 10. Modalitatea de lucru in timpul qedinlei Consiliului Local al Comunei Albesti este

urm[toarea
a) Primarul Comunei Albegti, asistat de cltre Secretarul General al Comunei Albegti va face o

prezenld tehnici a consilierilor locali, pentru a se asigura c[ toate dispozitivele funclione azd normal.
b) Secretarul General al Comunei Albegti verificl gi anunld dacd sunt indeplinite condiliile de

cvorum, pentru ca gedin{a sI fie statutard, conform prevederilor legale.
c) Microfoanele sunt pornite automat pentru toli consilierii locali, in vederea acorddrii

cuv6ntului.
d) Pregedintele de gedinfd are dreptul sd opreasc[ microfonul consilierului general, dacd acesta

are un comportament neadecvat sau dacd intervenlia acestuia nu are legdturd cu subiectul dezbdtut.
e) Pregedintele de gedint[ va da citire ordinii de zi, procedura de suplimentare gi aprobare a

acesteia fiind cea prevdzutd, de Codul administrativ.
Art. 11. (1) Procedura de exercitare a votului se poate face prin apel nominal gi pornirea

microfonului fiecdrui consilier general pentru a-qi exprima votul.
(2) Op!ional, se poate vota cu ajutorul formularelor definite in secliunea Assignments/Teme, sau

alta secfiune specific5, dupd caz, cu inregistarrea rezultatelor votului.
Art. 12. Timpul de exercitare a dreptului la vot este limitat la maxim 3 minute.
Art. 13. (1) DupA ce ultimul consilier local qi-a exercitat dreptul la vot sau, dupl caz, a expirat

timpul de exercitare al acestuia, Pregedintele de gedin{d anunld rezultatul votului.
(2) Pregedintele de gedinld menlioneazd dacd,Proiectul de hotirdre sau subiectul supus votului a

fost adoptat sau respins.

CAPITOLUL IV
Caracterul public al gedinlelor

Consiliului Local al Comunei Albegti

Art. 14. Caracterul public al gedinlelor Consiliului Local al Comunei Albegti se asigurl prin
accesul celor interesali, in condiliile legii, la procesele - verbale ale sedintelor consiliului local la



proiectele de hotdrdri, la hotdr6rile consiliului, la instrumentele de prezentare qi motivare a acestora
precum gi prin vizualizarca acestora pe internet.

CAPITOLUL V
Dispozilii tranzitorii Ei finale

Art. 15. (l)Comunicarea de cdtre Secretarul General a tuturor documentelor de gedinla
Consiliului Local al Comunei Albegti, se face exclusiv pe cale electronicd, respectiv 

.e-mail

albesti@cjmures.ro si/sau prin afigarea pe site-ul Comunei Albe;ti la adresa www.comunaalbe$ti.ro ,
de unde se pot desc[rca.

(2) De asemenea pentru comunicarea documentelor Consilierii locali gi Comisiile de specialitate
folosesc adresa electronic[ de e-mail de la alin.l .

. - 
(3) in indeplinirea prevederilor alin.l gi alin.2 toli consilierii locali vor comunica obligatoriu, in

scris, Secretarului general al Comunei Albegti adresa electronicd de e-mail pe care o folosesc-in relalia
cu Comuna Albegti, in termen de maxim 5 zile de la aprobarea prezentului Regulament.

(4) Necomunicarea adresei de e-mail conform alin.3 absolvd de oricei[spundere primarul gi
Secretarul General al comunei Albegti in ceea ce priveEte respectarea procedurilor legale de comunicare
a documentelor de gedin![ a consiliului local gi desftqurarea acesteia.

Art.16. (1) Consilierii locali sunt liberi sE utilizeze orice dispozitiv electronic propriu (
smartphone, PC, tableta, notebook etc.), conectat la internet, cu obligalia de a asigura funclionarea
acestuia, instalarea gi funcfionarea corespunzdtoarca a aplicaliei audio video pentru gedinlele de
consiliu.

(2) Neasigurarea funcliondrii aplicaliei conform alin.l sau neconectareala data si ora stabiliti
pentru desfrgurarea qedinlei consiliului local absolvd de orice rispundere Primarul gi Secretarul General
al comunei Albeqti in ceea ce privegte respectarea procedurilor legale privind organi,zareagi desfr;urarea
;edinlelor consiliului local gi poate avea drept consecinle constatarea absenlei consilierului local la
gedin{a consiliului local, invalidarea voturilor exprimate, dupd caz.

Art. 17. $edinlele Consiliului Local al Comunei Albesti se vor inregistra audio qi video,
rezultatele votului fiind in mod obligatoriu salvate.

Art. 18. (1) Dezbaterile din cadrul gedinfei Consiliului
consemna intr-un proces-verbal, prin grija Secretarului General si
din cadrul Comunei Albegti.

(2) Procesul-verbal intocmit conform prevederilor de la alin. ( I ), va fi semnat pentru veridicitate
de cltre Pregedintele de gedin(d gi de citre Secretarul General al Comunei Albegti.

Art. 19. Compartimentul informatic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Albeqti, sau, dupd caz, serviciul informatic contractat de acesta, va asigura in caz de nevoie
inplementarea aplicaliei la prima gedin!6 a Consiliului Local Albegti care va ivea loc dupd aprobarea
prezentului Regulament, precum Ei consilierea membrilor Consiliului Local al Comunei Aibe;ti, la
solicitarea acestora.

Art.20. Prezenta procedurd se complete azd cu prevederile Ordonanlei de Urgenla a Guvernului
nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

PI{E$ IrDIN'rE DE $EDINT'A, Contrasemneazd pentru legal itate
SECRETAR GENERAL,

Purcariu D[nut

Local al Comunei Albe;ti se vor
a compartimentului de specialitate

!


