
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA 

nr. 28 din 26 martie 2020 
privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor consiliului local și  

ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice 

Având în vedere prevederile: 

-   Decretului  Nr. 195/2020 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de 

urgenţă pe teritoriul României; 

- Ordonanţei Militare  Nr. 2/2020 din 21 martie 2020 privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19; 

- Ordonanţei Militare  Nr. 3/2020 din 24 martie 2020 privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19; 

- art. 129 alin.(2) lit.„d”, alin.(7) lit.„c„ și „h” și art. 139 alin.(5) lit.„c” din 

O.U.G.  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu completarea 

ulterioară; 

Văzând adresa Ministerului Lucrărilor publice, Dezvoltării și Administrației nr. 

46408/23.03.2020, Referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni, Raportul 

întocmit de compartimentul de resort şi Avizele comisiilor de specialitate; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin.(1) lit.„a” din 

O.U.G. Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

completarea ulterioară; 

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, 

adoptă prezenta hotărâre.  

ART.1.  

Se  aprobă Procedura de desfășurare a ședințelor consiliului local și 

ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice, prevăzută în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2.  

Primarul comunei asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 



ART.3. 

Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 

Constantin Secară SECRETAR GENERAL, 

 

Anca-Lenuţa Iovu 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr. 28 din 26 martie 2020 
 
 
 
 
 

Procedura de desfășurare a ședințelor consiliului local și ale 
comisiilor de specialitate prin mijloace electronice 

 
 
 
 În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, 
fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism şi alte situaţii care fac imposibilă prezenţa 
consilierilor locali la locul desfăşurării şedinţelor consiliului local sau ale comisiilor de specialitate se 
desfăşoară prin mijloace electronice 
 Convocarea în şedinţă a consiliului local al comunei Podoleni se va face de către primarul comunei 
Podoleni prin mijloace electronice (e-mail, sms, whatsapp) iar ședința se va desfășura printr-o platformă 
online de videoconferință. 
 Potrivit documentelor, locul desfășurării ședinței Consiliului Local al comunei Podoleni se 
consideră ca fiind locul în care se află primarul comunei Podoleni, președintele de ședință și secretarul 
general al comunei Podoleni.   
 La începutul întrunirii, președintele de şedință, asistat de secretarul general, va face o prezență 
tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal. 
 Procedura de vot pe comisii și în plen: 
 În sala de ședințe este prezent primarul, preşedintele de şedinţă, secretarul general al comunei 
Podoleni și un minim de personal tehnic suport pentru desfășurarea ședinței. 
 Președintele de ședință va face apelul nominal al consilierilor pentru a stabili prezența. 
 Preşedintele de şedinţă va da citire numărului de ordine al proiectului de hotărâre, va prezenta 
avizul comisiilor, inclusiv propunerile şi apoi le va supune la vot (mai întâi propunerile şi apoi proiectul de 
hotărâre în întregime). 
 Consilierii votează pe formularul afişat pe ecran sau votul se poate face prin exprimare directă – la 
solicitarea preşedintelui.  



 În ipoteza în care pe parcursul implementării prezentei proceduri vor fi identificate dificultăți, 
Consiliul Local va stabili prin vot modul de soluționare a acestora. 
 Fiecare consilier local are dreptul la o singură înscriere la cuvânt pentru fiecare proiect de hotărâre 
în parte, iar durata acesteia va fi de cel mult trei minute.  
 Președintele de şedință poate dispune oprirea microfonului consilierului local, dacă acesta are un 
comportament neadecvat, dacă intervenția acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut sau dacă acesta 
depășește durata de trei minute. 
 În situația în care, pe parcursul desfășurării procedurii de vot, conexiunea cu unul sau mai mulți 
consilieri locali încetează, apelul nominal pentru exprimarea opțiunii de vot va putea fi reluat o singură dată 
pentru consilierul/consilierii locali aflat/aflați în această situație. În cazul în care nu se poate restabili 
conexiunea, se consideră că alesul local aflat în această situație nu participă la vot.  
 După efectuarea apelului nominal în vederea exercitării opțiunii de vot, președintele de ședință 
anunță dacă proiectul de hotărâre a fost adoptat sau respins, cu precizarea rezultatului votului, a numărului 
de voturi exprimate/neexprimate, precum și a opțiunilor de vot exprimate 
 Pe toată durata desfășurării ședinței, secretarul general al comunei Podoleni, va urmări ca numărul 
consilierilor locali conectați să întrunească cerința de cvorum prevăzută în Codul administrativ, pentru ca 
întrunirea să fie statutară. 
 Ședințele Consiliului Local al comunei Podoleni vor fi înregistrate audio/video, iar dezbaterile vor fi 
consemnate într-un proces-verbal. 
 
 


