
 

ROMÂNIA         

JUDEŢUL TULCEA                                                                                                                                                                     

ORAŞUL ISACCEA 

 CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.27 
privind adoptarea unor măsuri  privind   desfășurarea ședințelor consiliului local pe perioada stării de 

urgență 

 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 

30.03.2020, legal constituită, fiind prezenţi un număr de 14 consilieri locali(2 consilieri locali 

prezenți în sală, 12 consilieri locali prezenți pe aplicația online de videoconferință); 

 

Având în vedere   proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al inițiatorului - Primarul 

orașului Isaccea nr.37/25.03.2020, raportul de specialitate nr.3673/1/25.03.2020 și referatul 

nr.3673/25.03.2020  al Secretarului general al orașului Isaccea, adresa Instituției Prefectului 

Județului Tulcea nr.4217/25.03.2020, înregistrată la Primăria orașului Isaccea sub 

nr.3670/25.03.2020, avizele comisiilor de specialitate nr.1-3 ; 

În conformitate cu prevederile: 

-  art.14 din Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență; 

-  Ordonanțele militare nr.1-3/2020; 

- art.5, art.84, art.134, art.137-139, art.141 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ 

 In temeiul art. 139 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. 1 Pe perioada stării de urgență, instituită prin Decretul nr.195/2020, se adoptă 

următoarele măsuri privind organizarea ședințelor consiliului local:  

 

a)convocarea ședințelor și transmiterea materialelor de ședință se face prin mijloace electronice 

pentru consilierii locali care au acces la internet și e-mail, iar pentru ceilalți consilieri locali care nu 

au acces, prin transmiterea acestora în format scris(ridicare de la sediu sau prin curier desemnat); 

 

b)ședințele comisiilor de specialitate ale consiliului local se convoacă telefonic și se desfășoară  prin 

orice mijloc de comunicare(videoconferință/telefonic), președintele de ședință asigurându-se că toți 

consilierii își exercită votul în mod neîngrădit;  

 

c) rezultatul votului/avizul va fi transmis anterior desfășurării ședinței consiliului local, prin mijloace 

electronice(e-mail/telefonic/mesaj text), Secretarului general al orașului Isaccea, care asigură 

transmiterea acestuia către consilierii locali și inițiatori, cel mai târziu în ziua ședinței, anterior 

aprobării ordinii de zi; 

 

d)avizul va fi susținut de către președintele comisiei de specialitate, în cadrul ședinței consiliului 

local; 

 

e) ședința consiliului local se va desfășura la data și ora stabilită în documentul de convocare, prin 

mijloace electronice, pe o aplicație on-line de videoconferință, cu respectarea prevederilor legale; 

 

f)consilierii locali care au acces la internet vor primi un link prin mesaj text, prin care vor putea 

descarca  aplicația on-line de videoconferință, secretarul general urmând a comunica toate 

informațiile necesare privind instalarea și conectarea în sistem de videoconferință; 



  

g) consilierii locali care nu au acces la internet, se vor prezenta la sediul instituției la data și ora 

stabilită conform documentului de convocare; 

 

h) accesul în sala de ședință se va face în mod ordonat, cu respectarea distanței sociale și a măsurilor 

de protecție  recomandate; 

 

i) măsurile prevăzute la lit. e)-h)  se aplică și funcționarilor publici/contractuali,   invitați la ședința 

consiliului local sau altor persoane menționate la art.138, alin.4 din O.U.G. nr.195/2020 privind 

Codul adminsitrativ ;  

 

j)participarea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în orașul Isaccea  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: 

 prin înscrierea acestora pe platforma on-line de videoconferință, pe baza unei cereri 

comunicată on-line pe adresa de e-mail secretariatisaccea@gmail.com, 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 

  prin accesul în sala de ședință, într-un spațiu special amenajat, cu respectarea distanței 

sociale și a măsurilor de protecție  recomandate; 

 

k) votul deschis al consilierilor locali se exprimă prin apel nominal, efectuat de președintele de 

ședință  

 

Art.2  Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotararii autoritatilor interesate 

pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale, Instituției Prefectului Județului Tulcea  și o va 

aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul instituției și publicare pe site-ul propriu Primăriei 

Orașului Isaccea www.isaccea.ro – Monitorul Oficial.  

 
Nr.voturi necesare(majoritate simplă) 8 

Nr.total voturi exprimate 14 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 14 

Nr.abtineri 0 

 

  
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

             CONSILIER LOCAL              SECRETAR GENERAL, 

           

                   BEIZAT EDIZ                                MORARU  LOREDANA  
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