
 

 

 R O M Â N I A TEL : 0236 863400 

JUDEŢUL GALAŢI FAX: 0236 863444 / 0336 402432 

COMUNA VALEA MǍRULUI e-mail: valea_marului@gl.e-adm.ro 

PRIMAR str. Preot Gheorghe Gafton, nr. 2, CP 807320  

                                                 
     

H O T Ă R Â R E A NR. 

din 12.08.2020 
 

Privind: modificarea HCL nr.2 din 16.11.2020-  Regulamentul de  organizare  și  
funcționare a   Consiliului  local al comunei Valea Mărului 
__________________________________________________________________ 

           Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
           Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 1921/06.08.2021; 
           Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galati, întrunit în sedinta 
ordinară, în data de 12.08.2021; 
 Având în vedere: 
     - HCL nr.2 din 16.11.2020-  Regulamentul de  organizare  și  funcționare a   
Consiliului  local al comunei Valea Mărului 
                - referat de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr.  1922/06.08.2021; 
  
                -raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei,  înregistrat sub nr. 
1923/06.08.2021; 
     -  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ;            
În baza prevederilor: 

- art. 120 alin.(1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 138 alin. (4) şi alin. (5) din 
Constituţia României, revizuită;  

- art. 3,4 si  9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare 



In temeiul dispozițiilor art.129 ,alin(3)lit.a), art.139 ,alin (3) ,lit.1) și art. 196, alin. 1 
lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 

                                                   HOTĂRĂŞTE:  
 

            Art. 1.  Se modifică art. nr.34, alin 1 din Anexa la HCL nr.2 din 16.11.2020-  
Regulamentul de  organizare  și  funcționare a   Consiliului  local al comunei Valea 
Mărului conform anexei la prezenta HCL;  
 Art.2.La  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei   hotărâri, se  abrogă Hotărârea  
Consiliului  Local  nr.22 din 31.08.2016   privind  aprobarea  Regulamentului de 
organizare  și  funcționare a Consiliului  Local valea Mărului.  
     Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal,  prin grija secretarului 
comunei, Primarului, Prefectului jud.Galaţi şi va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin 
publicarea pe pagina de internet : www.primariavaleamarului.ro 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 

Apreutese Iuliana                                                                                                                                                                                                     
                                                                               Secretar general al comunei, 

                                                                                Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 
 
 
 



 
 

Anexă la HCL nr.    /12.08.2021 

 

 
 

 
 
Ședințele consiliului local se desfăsoară legal astfel: 

a. în prezența majorității consilierilor locali în funcție, cu participare fizică; 
b.  în sistem online: audio, video, Smartphone sau prin utilizarea oricaror mijloace 

electronice; În situația în care primăria/consiliul local nu dispun de mijloace tehnice 
avansate, înregistrarea/transmiterea video a ședinței se poate realiza cu un aparat 
smartphone. 
 

c. mixt când se consideră prezenți la sedință atât consilierii cu prezență fizică cât  și 
consilierii locali care participă prin utilizarea oricaror mijloace electronice, 
comunicate în documentul de convocare.  

Convocarea va cuprinde în mod obligatoriu menţiunea „Şedinţa se va desfăşura prin : 
- ,,prezența fizică a consilierilor locali în funcție,, sau 
-  ,,mijloace electronice” sau  
- ,,mixt,, când se consideră prezenți la sedință atât consilierii cu prezență fizică cât  și 

consilierii locali care participă prin utilizarea oricaror mijloace electronice, 
comunicate în documentul de convocare. 

Consilierii locali prezenți la ședința desfășurată prin mijloace electronice își vor exprima 
votul prin anunțarea verbală a voturilor „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”. 
Pentru exercitarea votului secret nu se utilizează sistemul de vot audio, video, Smartphone 
sau prin utilizarea oricaror mijloace electronice. 
 
În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum epidemii, 
pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism şi alte situaţii care fac 
imposibilă prezenţa consilierilor locali la locul desfăşurării şedinţelor consiliului local, 
şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate se vor desfăşura prin mijloace 
electronice laptopuri, calculatoare sau alte dispozitive electronice(smartphone, tabletă, 
notebook, etc.) , în baza procedurii prevăzute în prezentul articol. 
 
Convocarea consilierilor locali la şedinţele consiliului local se va face prin orice mijloace 
electronice disponibile(apel telefonic, sms, mail) aceştia având obligaţia confirmării 
primirii convocării prin sms sau mail. Materialele de şedinţă vor fi comunicate 
consilierilor locali şi preşedinţilor comisiilor de specialitate prin mijloace electronice. 
 
 
 
 
 


