
ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA IVEŞTI

H O T Ă R Â R E A  Nr.  18

din 01.04.2020

privind  completarea  H.C.L.  nr.7  din  12  iulie  2016,  privind  aprobarea  Regulamentului  de
organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Ivești, judetul Galați

Inițiator: Dl. Hamza Cornel, Primarul comunei Iveşti, județul Galați;
Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului: 1985/01.04.2020

 
Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din data

de 01.04.2020;
Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Hamza Cornel, Primarul comunei Iveşti,

judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.1985 din 01.04.2020;
Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 1987 din
01.04.2020;

Având  în  vedere  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  nr.1,  pentru  agricultură,  activităţi
economico-financiare ;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.2, pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului şi turism, ;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activităţi social – culturale,
culte, învăţământ, sănătate şi familie ;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru Muncă şi protecţie socială,
protecţie copii, tineret şi sport ;

Având  în  vedere  Raportul  de  avizare  al Comisiei  nr.5,  pentru  Minorități,  Validare,
Juridică şi de disciplină ;

Având  în  vedere  prevederile  art.129 alin.(1)  și  alin.(3)  lit.„a”  din  O.U.G.  nr.57/2019,
privind Codul administrativ ;

În temeiul art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul
administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.UNIC. Se completează Regulamentul de organizare și funcționare al 
Consiliului  Local  al  Comunei  Ivești,  aprobat  în  anexa  nr.1  la  H.C.L.nr.7/2016,  după  cum
urmează:

a) după art.22 se introduce art.22^1 care va avea următorul continut:
"Art.22^1.- (1) În caz de forță majoră sau de maximă urgență, precum și în 



situații  exceptionale constatate de autoritătile abilitate (epidemii,  pandemii, fenomene natural
extreme cutremure si alte situații  similare), ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară
prin mijloace electronice pe o platformă on-line, de videoconferință.
                (2) Rezultatul  votului  fiecărei  comisii  va  fi  transmis,  prin  mijloace  electronice,
secretarului general al Comunei Ivești, care asigură transmiterea acestuia către toți consilierii
locali/ inițiatori cel mai târziu în ziua ședinței, anterior aprobării ordinii de zi".

b) după art.36 se introduce art.36^1 care va avea următorul continut:
 " Art.36^1.-  (1) În caz de forță majoră sau de maximă urgență,  precum și în

situații excepționale constatate de autoritățile abilitate (epidemii, pandemii, fenomene naturale
extreme,  cutremure  și  alte  situații  similare),  ședințele  consiliului  local  se  desfășoară  prin
mijloace electronice pe o platformă on-line, de videoconferință.
                 (2) În  situațiile  menționate  la alin.(1),  votul  deschis  al  consilierilor  locali  se
exprimă prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal efectuat de președințele de ședință".

(3) În situațiile excepționale în care ședințele Consiliului local al comunei Ivești, 
județul Galați se desfășoară prin mijloace electronice, cvorumul necesar desfăsurării ședințelor
este asigurat dacă pe platforma de videoconferință se află on-line un număr de 9 consilieri
locali."

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează
            SECRETAR,

Popa Ion Toma Zanfirica 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  11
Numar voturi inregistrate: Pentru= 11 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0



ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
P R I M A R ,
Nr.1985 din 01.04.2020

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotărâre  privind  completarea H.C.L. nr.7 din 12 iulie  2016, privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Ivesti, judetul Galati

Având în vedere adresa nr.3103/24.03.2020, a Instituției Prefectului, județul Galați și adresa
nr.46408/23.03.2020, a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării  și Administrației Publice, prin
care se impune în contextual actual limitarea și diminuarea răspândirii coronavirusului SAARS-
COV2,  care  reprezintă  o  urgență  de  sănătate  publică  pentru  cetățeni,  pentru  autoritățile
administrației publice centrale și locale și necesitatea prevenirii infecțiilor respiratorii (COVID-19)
cauzate de acest virus.

Prin Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020, a fost instituită pe o durată de 30
de zile, pe întreg teritoriul României,  starea de urgență. La art.50 din anexa nr.1 la decret se
prevede: „Pe durata stării de urgenţă, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor lua
măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între
persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.”

Având în vedere Ordonanța Militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, 
nr.2 din 21.03.2020, precum și Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență
nr.7/11.03.2020, sunt instituite măsuri menite să restricționeze activitățile care presupun 
participarea unui număr mare de persoane.

Prin Codul Administrativ aprobat prin O.U.G.nr.57/2019, sunt stabilite modalități alternative
de desfășurare a ședințelor Consiliilor locale și ale comisiilor de specialitate.

Consiliul  local  al  comunei  Ivești,  județul  Galați  funcționează  in  baza  regulamentului  de
organizare si functionare aprobat prin H.C.L. nr.7 din 12 iulie  2016, care nu are incluse aceste
prevederi.

Față de cele prezentate, pentru buna desfășurare ale consiliului local sau ale comisiilor de
specialitate ale acestora, propun aprobarea completarii Regulamentului de organizare si 
functionare al Consiliului Local al Comunei Ivești, aprobat în anexa nr. 1 la HCL nr. 7/2016, după 
cum urmează:
-  În  caz  de  fortă  majoră  sau  de  maximă  urgentă,  precum  si  în  situatii  exceptionale
constatate de autoritătile abilitate (epidemii, pandemii,  fenomene natural extreme cutremure si
alte situatii similare), sedintele comisiilor de specialitate se desfăsoară prin mijloace electronice
pe o platformă on-line, de videoconferintă.
- Rezultatul votului  fiecărei  comisii  va fi transmis, prin mijloace electronice, Secretarului
general al Comunei Ivești, care asigură transmiterea acestuia către toti consilierii locali/ initiatori
cel mai târziu în ziua sedintei, anterior aprobării ordinii de zi".
-  În situatiile exceptionale în care sedintele consiliului local se desfăsoară prin mijloace
electronice,  cvorumul  necesar  desfăsurării  sedintelor  este  asigurat  dacă  pe  platforma  de
videoconferintă se află on-line un număr de 9 consilieri locali."
-  În  caz  de  fortă  majoră  sau  de  maximă  urgentă,  precum  si  în  situatii  exceptionale
constatate de autoritătile abilitate (epidemii, pandemii,  fenomene natural extreme cutremure si
alte  situatii  similare),  sedintele  consiliului  local  se  desfăsoară  prin  mijloace  electronice  pe  o
platformă on-line, de videoconferintă.
- În  situatiile  mentionate  la alin.(1),  votul  deschis  al  consilierilor  locali  se  exprimă  prin
ridicarea mâinii sau prin apel nominal efectuat de presedintele de sedintă".



Prin completările aduse se stabilesc soluții pentru transmiterea și consultarea materialelor,
transmiterea  de  amendamente  și  exercitarea  dreptului  de  vot  de  la  distanță,  prin  mijloace
electronice, fără prezența fizică a consilierilor. 

Fata de cele arătate, propun consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre
privind   completarea  H.C.L.  nr.7  din  12  iulie   2016,  privind  aprobarea  Regulamentului  de
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Ivesti, judetul Galati.

P R I M A R ,
Hamza Cornel



ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
P R I M A R ,
Compartimentul Juridic
Nr. 1987 din 01.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

La  proiectul  de  hotărâre  privind  completarea  H.C.L.  nr.7  din  12  iulie   2016,  privind  aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Ivesti, judetul Galați.

            
Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate ce dispozițiile art. 136 alin.(1) din

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
            Proiectul de hotărâre prezentat de către inițiator are în vedere completarea H.C.L. nr.7 din 12 iulie
2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Ivesti,
judetul Galați.

Potrivit prevederilor art.2 lit.e) și art.50 din Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020,
privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prevederile Ordonanței de Urgență nr.1/1999,
privind regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice
locale sunt obligate să ia măsuri pentru evitarea răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2.

Având  în  vedere  adresa  nr.3103/24.03.2020,  a  Instituției  Prefectului,  județul  Galați  și  adresa
nr.46408/23.03.2020,  a Ministerului  Lucrărilor  Publice,  Dezvoltării  și  Administrației  Publice  se impune
completarea H.C.L. nr.7 din 12 iulie  2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a Consiliului local al comunei Ivesti, judetul Galați, astfel cum a prezentat inițiatorul.

Apreciez oportunitatea proiectului de hotărâre prezentat de inițiator pentru completarea H.C.L.
nr.7 din 12 iulie  2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al
comunei Ivesti, judetul Galați.
           Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea dispozițiilor art.129 alin.(1), alin.(3) lit.„a” lit din
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ.
            Este de competența Consiliului local al comunei Ivești, județul Galați ca în baza contractului de
parteneriat dintre cele două părți, sa adopte proiectul de hotărâre propus de căre inițiator.

      p.cons.juridic, 
Administrator Public,

  Băraru Oana - Giorgiana

 




