
ROMÂNIA  
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNEI BRUSTUROASA  
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                       HOTĂRÂRE 

Privind completarea HCL nr. 68/2016 privind completarea             
          Regulamentului  de organizare și funcționare a Consiliului local  
 

 
Consiliul local  al comunei Brusturoasa, judctul Bacău. intrunit in ședință 

ordinară, în data de 25.03.2020; 

 Având în vedere : 
 -art 134, 137, 139 și 140 din  Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind  

  Codul  administrativ  (modalitățile alternative de desfășurare a ședințelor de 
consilii locale); 

          - art. 50 din anexa nr. 1 la Decretul Președintelui României nr. 195 din data 
de 16 martie 2020: „Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice 
centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie 

evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea 
mijloacelor electronice de comunicare.” 

- Ordonanța militară nr. 1/2020  unele măsuri de primă urgență de prevenie  

a răspândirii COVID - 19  

- HCL nr. 68 din 2016 privind aprobarea  Regulamentului de organizare și  
funcționare al Consiliului local;     

In temeiul art. nr. 129 alin. 7 lit. a) coroborat cu   art. 139 alin.(3) lit.a) şi ale 

art.  197 alin (1) și (4)  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ 

 
     H O T A R A S T E 
 

Art. I -  Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local  prin 
introducerea unui nou articol 37' după art. 37 după cum urmează:  

Art. 37' - (1) Pa r t i c ipa rea  l a  ședintele ordinare, extraordinare si  de 

indată se poate  face si on- line, utilizând aplicatia de mesagerie  Skype,  doar pe 
perioada instituirii  măsurii stării de urgență. 

(2) Convocatorul, proiectele de hotarari. referatul de  aprobare al 
inițiatorului, rapoartele comparntimenttede resort  din cadrul aparatului de 
specialitate al  primarului, avizele consultative  ale comisiilor de specialitate ale 



consiliului local, precum si alte documente  prevăzute de legislatia speciala vor fi 

comunicate on - line prin mijloace electronice . 
 (3) – Votul se va desfasura prin apel nominal făcut de către secretarul 

general al comunei.   

  

Art.2 - Nu se vor initia proiecte de hotarari cu caracter individual unde 
este necesar votul secret al consilierilor locali. 

  

Art. 3 – Consilierii vor transmite datele necesare efectuării procedurilor 
electronice.    

 
Art.4 -  Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotararc 

Institutiei Prefectului - judetul Bacău, Primarului comunei Brusturoasa   

 
  

 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                   CONTRASEMNEAZĂ 
       Constantin CIOCAN                                     SECRETAR GENERAL AL UAT 

                  Mariana-Simona OPREA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Nr.  34   din    25.03.2020 

Adoptată în unanimitate de voturi 
Consilieri aleşi 13, prezenţi 11 

 


