
                                                                     ROMÂNIA                                                       
                                                                                  JUDEȚUL IALOMIȚA
                                                                                 COMUNA SCÂNTEIA

PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind  modificarea Hotărârii Consiliului local Scânteia nr. 17 din 12.02.2020 privind aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Scânteia  

  Consiliul Local Scânteia, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
-    referat de aprobare al primarului comunei Scânteia;
-    raportul compartimentului de specialitate;
-   prevederile H.C.L. Scânteia nr. 17/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi

funcţionare a Consiliului local al comunei Scânteia;
-  prevederile art. 50 şi art. 51 din Anexa nr. l intitulată „MĂSURI de primă urgenţă cu aplicabili-

tate  directă”  din Decretul  nr.l95 din  16.03.2020 privind instituirea  stării  de urgenţă  pe teritoriul
României;

-   prevederile art.7 alin'.(2) şi art.9 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă nr.1/1999 privind regimul
stării de asediu şi regimul stării de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare;

-   prevederile Ordonanţei Militare nr. 1/2020 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă
urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri;
       -   prevederile Ordonanţei Militare nr.2/2020 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a 
răspândirii COVID-19;
 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit.a) şi alin.(3) lit.a), art. 139 alin (1) şi alin.(3) lit.i),
art.  196 alin.(1) lit.a)  din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie  2019 privind Codul
administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
local al comunei Scânteia, după cum urmează: 

- în Anexa la H.C.L. nr. 17/2020, se introduce Art.28^1 care va avea următoarea formă:
Art.28^1-  (l). In situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate ,precum epi-

demiile, pandemiile, fenomenele naturale externe şi alte situaţii, care fac imposibilă prezenţa con-
silierilor locali la sediul Primăriei Scânteia, şedinţele Comisiilor de specialitate, precum şi şedinţele
din plenul Consiliului Local Scânteia, se vor desfăşură prin mijloace electronice(telefon).

                     (2). Se aprobă procedura de desfăşurare a şedinţelor Comisiilor de specialitate 
precum şi a şedinţelor din plenul Consiliului Local Scânteia, în situaţiile prevăzute la art.l. din 
prezenta hotărâre , conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează secretarul general al co-
munei Scânteia.

Art. 3. Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina de internet a 
primăriei şi se comunică prin grija secretarul general al U.A.T. catre :

-Primarul comunei Scânteia;
-Consilierilor  locali;
-Instituţiei Prefectului, judeţul Ialomiţa ;

               INIŢIATOR,
                              PRIMAR    
                           Ilie Georgeta                                                             
                                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                                                                 SECRETAR,
                                                                                      David Carmen Georgiana

Nr. 22/20.03.2020



Anexa 

PROCEDURĂ
de desfăşurare a şedinţelor Consiliului local al comunei Scânteia în situaţii excepţionale, con-

statate de autorităţile abilitate

CAPITOLUL I

Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Scânteia, respectiv a Consiliului Local 
al Comunei Scânteia

Art.l (l) Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Scânteia, respectiv a Consil-
iului Local al Comunei Scânteia se fac prin modalităţile prevăzute de Codul administrativ şi Regula-
mentul de organizare şi funcţionarea a Consiliului Local al Comunei Scânteia;

(2) Locul desfăşurării şedinţelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Scânteia se 
consideră fiind acolo unde se află Preşedinţii acestora;

(3)Locul desfăşurării şedinţei Consiliului Local al Comunei Scânteia se consideră fiind acolo 
unde se află Primarul Comunei Scânteia, respectiv Secretarul General al Comunei Scânteia;

(4)Situaţia în care este necesară alegerea unui nou preşedinte de şedinţă şi /sau Primarul co-
munei Scânteia nu participă la lucrări,locul desfăşurării şedinţei Consiliului Local al Comunei 
Scânteia se consideră fiind acolo unde se află Secretarul General al Comunei Scânteia;

Art.2. Documentul de convocare pe lingă menţiunile prevăzute de Codul administrativ , va 
cuprinde în mod obligatoriu şi menţiunea că şedinţa se va desfăşura prin mijloace electronice (tele-
fon).

CAPITOLUL II

Modalitatea de lucru în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Scânteia

Art.3.Procedura de lucru în cadrul şedinţei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Scânteia este următoarea:

a) consilierii locali vor utiliza telefonul;
b)vor vizualiza materialele afisate pe pagina de web a  Primăria Comunei Scânteia;

      Art.4.Modalitatea de lucru în timpul şedinţei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Scânteia este următoarea:

a) preşedintele comisiei de specialitate va lua legătura cu fiecare consilier local în parte ,care face
parte din comisia respectivă, pentru a face o prezenţă a consilierilor locali;

  b) preşedintele comisiei de specialitate îi anunţă dacă sunt îndeplinite condiţiile de cvorum pen-
tru ca şedinţa să fie statutară,conform prevederilor legale;
c)în situaţia în care consilieri locali doresc să se înscrie la cuvânt ei pot să se înscrie  telefonic;

      d) preşedintele comisiei de specialitate întreabă consilierii locali dacă au  vizualizat materialele  
supuse dezbaterii, dacă le-au citit şi să îşi exprime votul electronic(telefon)  în vederea  avizarii 
proiectului de  hotărâre si supunerea aprobarii plenului consiliului local,  rezultatul votului pentru 
fiecare consilier fiind consemnat de secretarul comisiei de specialitate si transmis  catre secretarul 
general al Comunei Scânteia.
       Art.5. Procedura de exercitare a votului se  face astfel:

a) electronic (telefonic);
b) Opţiunile de vot sunt următoarele :1. pentru, 2. abţinere şi 3.impotriva.

        Art.6.După ce consilieriin locali şi-au exercitat dreptul la vot , Preşedintele comisiei de speciali-
tate anunţă rezultatul votului Secretarului General al Comunei Scânteia.
         Art.7. Avizul comisiei de specialitate desemnată va fi transmis anterior desfăşurării şedinţei 
Consiliului Local Scânteia prin mijloace electronice(telefon) , Secretarului General al Comunei 
Scânteia.



CAPITOLUL III
Modalitatea de lucru în cadrul şedinţei Consiliului Local Scânteia
 
 Art.8.Procedura de lucru la începerea şedinţei Consiliului Local Scânteia este ur-

mătoarea:
a)Consilierii locali vor transmite numarul de telefon  pe care doresc să îl utilizeze ;
b)Consilierii locali vor verifica mesajul de convocare  si se vor informa de pe  pagina de web a 

Primăriei Comunei Scânteia cu privire la proiectele de hotarare supuse dezbaterii ;
Art.9.Modalitatea de lucru în timpul şedinţei Consiliului Local Scânteia este următoarea:

a)Primarul Comunei Scânteia asistat de Secretarul General al Comunei Scânteia va face o 
prezenţă să vadă dacă toţi consilierii au luat la cunoştinţă despre materialele de şedinţă;

b)Secretarul  General al Comunei Scânteia verifică şi anunţă dacă sunt îndeplinite condiţiile de 
cvorum  pentru ca şedinţa să fie statutară, conform  prevederilor legale;
Art.10. Procedura de exercitare a votului se  face astfel:

a) electronic (telefonic);
b) opţiunile de vot sunt următoarele :1. pentru, 2.abtinere şi 3.impotriva.

Art. 11(1).După ce s-a verificat exercitarea dreptului de vot pentru fiecare consilier local în parte, 
secretarul general al comunei Scânteia consemneaza aceste voturi exprimate nominal . 
            (2) Preşedintele de şedinţă  anunţa rezultatul votului   mentionand  la fiecare proiect de ho-
tarare daca a fost adoptat sau respins.

CAPITOLUL IV
Caracterul public al şedinţelor Consiliului Local Scânteia

Art.12. Caracterul public al şedinţelor Consiliului Local Scânteia se asigură prin accesul celor in-
teresaţi în condiţiile legii la procesele-verbale ale şedinţelor consiliului local la proiectele de 
hotărâre, 1a hotărârile consiliului local, la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora, 
precum şi prin vizualizarea acestora pe site-ul primăriei.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art.13.Şedinţele Consiliului Local Scânteia vor fi arhivate, după caz,  electronic si letric.
Art. 14(1).Dezbaterile din cadrul şedinţei Consiliului Local Scânteia se vor consemna într-un pro-
ces-verbal prin grija Secretarului General al Comunei Scânteia.

(2)Procesul-verbal întocmit conform prevederilor art. 14 alin.(1),va fi semnat pentru 
veridicitate de către Preşedintele de şedinţă al Consiliului Local Scânteia şi de către Secretarul 
General al Comunei Scânteia.
 Art.l5.Prezentul Regulament se completează cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul ad-
ministrativ  cu  modificările şi completările ulterioare,

                    
                                                                                  

               INIŢIATOR,
                              PRIMAR    
                           Ilie Georgeta                                                             
                                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                                                                 SECRETAR,
                                                                                      David Carmen Georgiana



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA SCÂNTEIA
Nr. 

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:  
 -  prevederile art. 50 şi art. 51 din Anexa nr.l intitulată „MĂSURI de primă urgenţă cu aplicabili-

tate  directă”  din Decretul  nr.l95 din  16.03.2020 privind instituirea  stării  de urgenţă  pe teritoriul
României;

-     prevederile art.7 alin'.(2) şi art.9 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă nr.1/1999 privind regimul
stări de asediu şi regimul stării de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare;

-     prevederile Ordonanţei Militare nr. 1/2020 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă
urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri;

  -   prevederile Ordonanţei Militare nr.2/2020 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a
răspândirii COVID-19, solicit plenului Consiliului Local Scânteia să modifice H.C.L. nr. 17/2020 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local  al comunei Scânteia, după cum
urmează: 

Art.28^1-  (l). In situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate ,precum epi-
demiile, pandemiile, fenomenele naturale externe şi alte situaţii, care fac imposibilă prezenţa con-
silierilor locali la sediul Primăriei Scânteia, şedinţele Comisiilor de specialitate, precum şi şedinţele
din plenul Consiliului Local Scânteia, se vor desfăşură prin mijloace electronice(telefon).

                     (2). Se aprobă procedura de desfăşurare a şedinţelor Comisiilor de specialitate precum
şi a şedinţelor din plenul Consiliului Local Scânteia, în situaţiile prevăzute la art.l.  din prezenta
hotărâre , conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 PRIMAR
Ilie Georgeta



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA SCÂNTEIA
Nr. 

RAPORT 

Având în vedere:  
 -  prevederile art. 50 şi art. 51 din Anexa nr.l intitulată „MĂSURI de primă urgenţă cu aplicabili-

tate  directă”  din Decretul  nr.l95 din  16.03.2020 privind instituirea  stării  de urgenţă  pe teritoriul
României;

-     prevederile art.7 alin'.(2) şi art.9 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă nr.1/1999 privind regimul
stări de asediu şi regimul stării de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare;

-     prevederile Ordonanţei Militare nr. 1/2020 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă
urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri;

 -   prevederile Ordonanţei Militare nr.2/2020 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a
răspândirii  COVID-19,  consider  că  sunt  întrunite  condiţiile  legale  pentru  modificarea  H.C.L.
nr.17/2020  privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului  local al
comunei Scânteia.          

SECRETAR GENERALAL UAT,
David Carmen Georgiana
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