ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂREA nr. 29
privind aprobarea modificarii și completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Șoldanu nr.43 din 26.09.2019 pentru aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului local al comunei Șoldanu, județul Călărași, cu completările ulterioare
Luând în considerare:
▪ prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15
octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
▪ prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
▪ prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată,
modificată și completată;
▪ prevederile art.211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
▪ prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicată, modificată și completată.
Având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 2847 din 21.05.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu,
prin care propune aprobarea modificarii și completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al
Comunei Șoldanu nr.43 din 26.09.2019 pentru aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului local al comunei Șoldanu, județul Călărași, cu completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 2908 din 26.05.2020, referitor la proiectul de hotărâre
privind aprobarea modificarii și completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Șoldanu nr.43 din 26.09.2019 pentru aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului local al comunei Șoldanu, județul Călărași, cu completările ulterioare;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr. 2955 din
27.05.2020;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr. 2959 din
27.05.2020;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie,
activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, înregistrat
sub nr. 2963 din 27.05.2020;
▪ evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică
pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate
cu coronavirusul SARS-CoV-2;
▪ necesitatea adoptării măsurilor stabilite prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale
de Urgență care instituie măsuri menite să restricționeze activitățile care presupun participarea unui
număr mare de persoane, prin utilizarea unor modalități alternative pentru desfășurarea activităților
autorităților administrației publice locale;
Pagină 1 din 3

▪

▪

Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.43 din 26.09.2019 pentru aprobarea revizuirii
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Șoldanu, județul
Călărași, cu completările ulterioare;
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.22 din 31.03.2020 privind alegerea
Preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020.

În baza:
▪ prevederilor art.50 și art.51 alin.(1) din Anexa nr.1 la Decretul Președintelui României nr.195/2020
privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
▪ prevederilor art. 83 si 84 alin.(1) din anexa nr. 1 la Decretul Președintelui României nr. 240/2020
privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României.
▪ prevederilor art.II pct.1 – 4 din Odonanța de urgență a Guvernului nr.61/2020 privind completarea
Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
▪ prevederilor art.134, art.137 – art.139 și art.632 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, completat.
Constatând caracterul dat de starea de alertă în raport cu condiţiile Legii nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) și alin.(2) lit.a) şi art.196 alin.(1)
lit.a) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 27 mai
2020, HOTĂRĂȘTE:
Art. I. - Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.43 din 26.09.2019 pentru
aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei
Șoldanu, județul Călărași, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum
urmează:
1. La articolul 24 alineatul (5), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
a) data și ora desfășurării;
2. La articolul 24 alineatul (5), după litera a) se introduc două noi litere, literele a1) și
a2), cu următorul cuprins:
a1) modalitatea de desfășurare;
a2) locul desfășurării, în cazul ședințelor desfășurate cu participarea fizică a consilierilor
locali, sau aplicațiile electronice folosite, în cazul ședințelor desfășurate prin mijloace
electronice;
3. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor
locali în funcție. Se consideră prezenți la ședință și consilierii locali care participă prin
utilizarea oricăror mijloace electronice.
4. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen și deliberează cu votul majorității simple a
membrilor lor. Prevederile art. 27 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
Art. II. - Consiliul Local al Comunei Șoldanu, Primarul Comunei Șoldanu și aparatul său de
specialitate răspund de aplicarea prezentei hotărâri.
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Art. III. - (1) Prezenta hotărâre are caracter individual și va intra în vigoare la data comunicării către
Pprimarul comunei Șoldanu.
(2) Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,
modificată și completată.
(3) Secretarul comunei Șoldanu va asigura publicarea și comunicarea prezentei hotărâri tuturor
factorilor interesaţi.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Ciprian-Florin CIOBANU
Contrasemnează,
Secretarul general al comunei Șoldanu,
Traian HULEA

Nr. 29
Adoptată la Comuna Șoldanu, astăzi, 27 mai 2020
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 13 consilieri locali
prezenți, din 13 consilieri locali în funcție, care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe pagina
de internet, cu datele personale anonimizate.
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