
  

 

ROMÂNIA   
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA  ŞINCAI 
CONSILIUL LOCAL  

 

     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 07  APRILIE 2020 

 
privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr.44/2019 

(revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Sincai) 
 

Consiliul local al comunei Sincai , judeţul Mureş, 

         Întrunit in sedinta ordinara din data de      .04.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr……din   
…………..04.2020  conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr44/2019 
(aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Sincai ) – proiect din 
iniţiativa primarului; 
Reținând Referatul de aprobare nr.    810/07.04.2020 al primarului comunei Sincai, în calitate de inițiator; 
Analizând Raportul de specialitate nr  811  /07. 04. 2020 al secretarului general al comunei Sincai , prin 
care se propune modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr.44 /2019 (aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Sincai ); 
Văzând avizul comisiei de specialitate; 
        Potrivit dispoziţiunilor art.129, 134 alin.4, 138 alin. 2 și 4, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

   Art. 1. Se completează art. 11din Anexa la Hotărârea nr. 44/2019, în sensul introducerii unui nou aliniat, 
11^1, cu următorul conținut: 
„11(^1) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, 
fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, 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 desfășurării ședinței consiliului local, prin 
mijloace electronice, Secretarului general al comunei Sincai , care asigură transmiterea acestuia către 
consilierii locali și inițiatori, cel mai târziu în ziua ședinței, 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.17 din Anexa la Hotărârea nr. 44/2019, în sensul introducerii unui nou aliniat, 
17^1, cu următorul conținut: 
„(17^1) În situații excepționale în care ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate se 
desfășoară prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință, avizul comisiei de 
specialitate se transmite Secretarului general al comunei Sincai , 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. După art. 25din Anexa la Hotărârea nr.44/2019, se introduce un nou articol, 25^1, cu următorul 
conținut: 
   „Art. 25^1.(1) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, 
pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele 
consiliului local se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință, 
cu respectarea procedurii prevăzute la art. 25. 
(2) În situațiile prevăzute la alin. 1, participarea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în comuna Râciu, 
precum și a persoanelor prevăzute la art.30 alin.1 la ședințele consiliului local și posibilitatea de a lua 
cuvântul fără drept de vot la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, se realizează în două modalități: 
a) prin înscrierea acestora pe platforma on-line de videoconferință, pe baza unui formular completat on-
line pe site-ul Primăriei comunei Sincai , înainte cu minim 4 ore de ora stabilită pentru începerea ședinței 
ordinare, minim 2 ore înainte de ora stabilită pentru începerea ședinței extraordinare, respectiv minim 1 
oră înainte de ora stabilită pentru începerea ședinței extraordinare, convocată de îndată. Cetățenii care s-
au înscris în condițiile mai sus-menționate vor primi un link prin e-mail, prin care se vor putea conecta la 
ședinta consiliului local și vor putea lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris, prin 
intermediul președintelui de ședință; 
b) prin accesul în sala de ședință, într-un spațiu special amenajat, și la platforma on-line de 
videoconferință cu respectarea măsurilor dispuse de către autoritățile competente în materie.” 
   Art. 4. Se completează art. 24din Anexa la Hotărârea nr. 44/2019, în sensul introducerii unui nou aliniat, 
24 ^1, cu următorul conținut: 
„24 ^1) În situații excepționale în care ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate se 
desfășoară prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință, votul deschis al 
consilierilor locali se exprimă prin apel nominal, efectuat de președintele de ședință sau prin vot 
electronic”. 
   Art.5.Celelalte prevederi ale Anexei la Hotararea nr.44/2019 rămân neschimbate. 
   Art.6.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează consilierii locali, Secretarul general al 
comunei Sincai . 
   Art.7.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Sincai , în 
termenul prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Compartimentului agricol, cadastru și relații publice; 
 Primarului Comunei Sincai  pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.primariasincai .ro. 

 
                                                                                                         Primar,      
                                                                                                 HUZA GRIGORE                                                                   
 
                    AVIZAT 

Secretarul general UAT SINCAI 
Suciu Ludovica Emilia  
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Referat de aprobare  
privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr.44/2019 

(revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Sincai ) 

Informaţii de bază 

 În contextul declararii de catre OMS a starii de urgența pentru sănătatea publică acu 
impact international și ținând cont de evoluția situației epidemiologice de la nivel 
national, de prognozele în creștere a numărului de cazuri de infectare în perioada imediat 
următoare cu coronavirusul Covid-19, de măsurile instituite prin hotărâri ale grupului de 
support tehnico-științific prin gestionarea bolilor înalt- contagioase pe teritoriul României, 
precum și de hotărâri ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin care se 
impune analizarea desfășurării muncii la domiciliu, se impune luarea unor măsuri 
excepționale, alternative de organizare și desfășurare a ședințelor consiliului local și a 
comisiilor de specialitate, prin mijloace electronice pe o platform on-line de 
videoconferință, sens în care se propune modificarea și completarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Râciu, aprobat prin hotărârea 
nr.44/2019. 
În temeiul prevederilor art.136, 138, alin.2 și 4 din din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim initiative de promovare a proiectului 
de hotărâre prin modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr.44/2019 (aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Sincai) 

   

Propunerea spre 

aprobare 

Stimaţi consilieri,  

Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr.44/2019 (revizuirea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Sincao ) 

  

Semnătura 

reprezentantului legal 

 

PRIMAR 

HUZA GRIGORE   

 

 

 



   

 

 

ROMÂNIA   
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA  ŞINCAI 
Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   
Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 

 Nr. 811 DIN 7.04   2020  

     

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 44/2019 
(revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al Comunei Sincai ) 

 
Având în vedere: 
Expunerea de motive  înregistrată sub nr.810 a primarului comunei Sincai ; 
Proiectul de hotărâre privind privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 44/2019 

(aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al omunei Sincai ) 
Secretarul general al comunei Sincai  precizează următoarele: 
În contextual declararii de catre OMS a starii de urgența pentru sănătatea publică acu impact 
international și ținând cont de evoluția situației epidemiologice de la nivel national, de prognozele 
în creștere a numărului de cazuri de infectare în perioada imediat următoare cu coronavirusul 
Covid-19, de măsurile instituite prin hotărâri ale grupului de support tehnico-științific prin 
gestionarea bolilor înalt- contagioase pe teritoriul României, precum și de hotărâri ale Comitetului 
Național pentru Situații de Urgență prin care se impune analizarea desfășurării muncii la domiciliu, 
se impune luarea unor măsuri excepționale, alternative de organizare și desfășurare a ședințelor 
consiliului local și a comisiilor de specialitate, prin mijloace electronice pe o platform on-line de 
videoconferință 
Desfășurarea ședințelor prin platforma on-line se va putea face în situații de epidemii, pandemii, 
fenomene natural extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare și nu afectează 
caracterul public al ședințelor, prevăzut în Codul administrativ. Potrivit art.138, alin. 2 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, caracterul public al ședințelor consiliului local este dat de: 
a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele-verbale ale şedinţelor consiliului local; 
 b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, 
precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora; 
c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea/subunitatea administrativ-
teritorială respectivă de a asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe internet, în 
condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.  
Potrivit art.4 al aceluiași articol  la lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de 
vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, 
miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor 
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, conducătorii  



 
 
compartimentelor de resort şi conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de 
utilitate publică din unităţile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de 
responsabilitate, precum şi alte persoane interesate, în condiţiile prevăzute în regulamentul de 
organizare şi funcţionare a consiliului local. 
Din coroborarea textelor legate mai sus-menționate, rezultă ca modificarea regulamentului în 
sensul desfășurării ședințelor pe o platformă on-line de videoconferință nu este de natură să 
aducă atingere caracterului public al ședințelor de consiliu, fiind asigurat accesul cetățenilor la 
ședințele consiliului local desfășurate prin mijloace electronice. 
Propunerea de aprobare a modificării și completării Anexei la  Hotărârea nr. 44/2019(aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Sincai ) îndeplinește 
condițiile de natură tehnică pentru a fi supus edzbaterii și aprobării plenului consiliului local. 
Din punct de vedere juridic sunt incidente următoarele prevederi legale: 
Art.129, alin. (3) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în baza căruia consiliul local 
aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și 
funcționare a consiliului local; 
Art.139, alin.(3), lit.i) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin care hotărârea privind 
regulamentul de organizare și funcționare a consiliului localeste adoptată cu majoritate absolută. 
Prin urmare, raportat la dispozițiile art.129, alin.(3), lit.a) și ale art.129 alin.(3) lit.i) din Ordonanța  
de Urgență nr. 57/2019privind Codul administrativ, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile 
legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al comunei Sincai . 
Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre 
privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr.44/2019 (revizuirea regulamentului de 
organizare și funcționare a consiliului local al comunei Sincai ) poate fi supusă dezbaterii și 
aprobării plenului consiliului local. 
 
 

Secretar general UAT Sincai 
Suciu  Ludovica Emilia 

 

 
 


