
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 27 din 31.03.2020 

privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Giarmata 

aprobat prin H.C.L. nr. 102 din 31.07.2018 

 

CONSILIUL LOCAL al comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din data de 

31.03.2020: 

     Având în vedere :  

 Decretul nr. 195/ 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei; 

 Ordonanța militară nr. 3/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările 

de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri; 

 Declararea „Pandemiei”de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii din data de 11.03.2020. 

 că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administraţia publică ;  

 adresa Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 46408/23.03.2020; 

 avizul favorabil acordat de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Giarmata; 

      În temeiul 133 alin. 1, art. 139 alin. (1) , 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. Se completeaza Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului 

Local Giarmata aprobat prin H.C.L. nr. 102 din 31.07.2018, cu următoarele prevederi :  
(1) Ședintele ordinare , extraordinare și de îndată se pot organiza și on- line, 

utilizând aplicații electronice, doar pe perioada instituirii măsurii stării de urgență.  
(2) Convocatorul, proiectele de hotărâri, rapoartele compartimentelor de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate 
ale consiliului local, precum și alte documente prevăzute de legislația specială vor fi comunicate on 
– line prin mijloace electronice. 

(3) Votul se va consemna de secretarul general al comunei Giarmata în procesul-verbal de 
ședință, urmând ca fiecare consilier să își exprime și în scris votul pe un buletin de vot transmis în 
prealabil.  

Art. 2 Nu se vor initia proiecte de hotarari cu caracter individual unde este necesar votul 
secret al consilierilor locali. 

   ART. 3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 15 voturi „pentru”, 

0„abțineri”, 0 „împotrivă”. 

 ART. 5. Prezenta hotărâre se comunică : 

 Instituției Prefectului -  Județul Timiș; 

 Primarului Comunei Giarmata; 

 Consilierilor locali; 

 se va afișa. 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                 CONSILIER LOCAL                    SECRETAR                                

                BADEA CONSTANTIN                                                                GHERMAN SORINA-ANA    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 

 

 

 



 

 

 

 

 

       

 

 


