ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL ROSEŢI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017

COMUNA ROSEŢI
cod fiscal: 4294146
e-mail: primariaroseti@yahoo.com

HOTĂRÂRE
privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Roseți
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședință ordinară de lucru la data de 26 Martie 2020;
Analizând temeiurile juridice, respectiv :
- Prevederile art. 50 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul
României,
- Prevederile Ordonanței militare nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență ce privesc
aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri,
- Prevederile Ordonanței militare nr. 2/21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID19,
- Prevederile Ordonanței militare nr. 3/24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID19,
- Prevederile H.C.L.Roseți nr. 68 din 24.10.2020 privind revizuirea regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului Local Roseți,
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu
modificările ulterioare,
Având în vedere :
- Circulara nr. 2220/24.03.2020 A Instituției Prefectului-județul Călărași referitoare la adresa nr.
46408/23.03.2020 a M.L.P.D.A. privind măsurile necesare pentru împiedicarea răspândirii
coronavirusului SARS-Cov2 pe teritoriul României,
-Referatul de aprobare nr.2230/25.03.2020 întocmit de primarul comunei Roseți,
-Raportul nr. 2231/25.03.2020 întocmit de secretarul general al comunei cu privire la necesitatea
completării regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Roseți,
-Prevederile H.C.L. nr. 73/19.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință,
-Avizul favorabil al comisiei juridice nr.2200/23.03.2020 cu privire la proiectul inițiat,
În temeiul art. 129 alin.(2) lit.a), art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,cu modificările și completările ulterioare,Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Articol unic. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Roseți, se
completează cu următoarele prevederi:
1)- În situații excepționale constatate de către autoritățile abilitate precum epidemii, pandemii,
fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism care fac imposibilă prezența consilierilor
locali la locul desfășurării ședințelor consiliului local, ședințele consiliului local sau ale comisiilor de
specialitate se vor desfășura prin orice formă de mijloace electronice, respectiv prin transmitere de
(sms, wattap, messenger, e-mail, inclusiv apel telefonic) de către consilierii locali aflați în funcție către
secretarul general al unității administrativ teritoriale și/sau președintele de ședință privind rezultatul
votării cu textul după caz ‚’’pentru’’, împotrivă‚ ’’abținere’’ a fiecărui proiect de la ordinea de zi
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transmis de către secretarul general.Rezultatul votului va fi consemnat de către secretarul general în
procesul verbal de ședință care se va semna de către acesta și președinte de ședință.
2) Totodată la expirarea perioadei de conducere a ședințelor de consiliu local, președinte de
ședință ales prin hotărâre de către Consiliu local va fi următorul consilier local ce urmează în ordine
alfabetică care va conduce lucrările ședinței pe durata a trei luni de zile și va îndeplini atribuțiile
prevăzute de Codul Administrativ.
-Secretarul general al comunei Roseți va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului
județul Călărași, primarului comunei Roseți, consilierilor locali și va asigura aducerea la cunoștință
publică a prevederilor acesteia prin afișare la sediul instituției precum și postarea pe sitewww.comunaroseti.ro., respectiv monitorul oficial al unității administrativ teritoriale comuna Roseți.

Preşedinte de şedinţă,
Tănase Gheorghe

Contrasemnează,
Secretar general
Lavinia TĂNASE

Nr. consilieri :15
Prezenti :15
Adoptată cu 15 voturi « pentru »
Voturi « contra »______
Abtineri :______

Nr. 17
Adoptată la Roseţi
Astăzi, 26.03.2020
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