
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 30/30.06.2017 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local Griviţa 

 

 Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 30/30.06.2017 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Consiliului local Griviţa; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 - avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Consiliul local Griviţa adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. – Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 30/30.06.2017 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local Griviţa, se 

completează după cum urmează:  

 1. După art. 16, se introduce art. 16
1
 cu următorul conţinut: 

„Art. 16
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 Griviţa, 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.” 

2. După art. 24, se introduce art. 24
1
 cu următorul conţinut: 

„Art. 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, 

avizul comisiei de specialitate se transmite Secretarului general al comunei, 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.” 

3. După art. 38, se introduce art. 38
1
 cu următorul conţinut: 

„Art. 38
1
 – Consilierii locali sunt convocaţi, prin mijloace electronice, prin grija 

secretarului general al comunei, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a 

dispoziţiei sau documentului de convocare iniţiat de cel puţin o treime din numărul consilierilor 

locali în funcţie.” 

4. După art. 47, se introduce art. 47
1
 cu următorul conţinut: 

„Art. 47
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. 42. 



(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), participarea cetățenilor cu domiciliul sau reședința 

în comuna Griviţa 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 prin înscrierea acestora pe 

platforma on-line de videoconferință, pe baza unui formular transmis prin email Primăriei 

comunei Griviţa. Cetățenii 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.” 

5. După art. 55, se introduce art. 55
1
 cu următorul conţinut: 

„Art. 55
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. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. nr. 30/30.06.2017 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local Griviţa îşi 

menţin aplicabilitatea. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin 

grija secretarului comunei. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 31.03.2020, cu 10 voturi 

„pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

          Consilier                  Secretar general 

                 Toader Şolcă                                                            Bogdan-Constantin Vătafu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griviţa, 31 martie 2020 
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