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HOTĂRÂRE 

privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al 

comunei Vorona, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 30.06.2016 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VORONA 

 

 

analizând propunerea d-lui primar Ștefan Aurel privind completarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Vorona, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 7 din 30.06.2016, 

văzând raportul de specialitate înregistrat sub nr _____________ din ____________________ 

și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (7) lit. c) și h) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborate cu cele ale art. 50 și art. 51 alin. (1) din anexa nr. 1 ”Măsuri de primă urgență, 

cu aplicabilitate directă” din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe 

teritoriul României, emis de Președintele României, art. 7 alin (2), art. 9 alin. (1) și art. 26 alin. (2) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de 

urgență, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 3 lit. a) și art. 4 alin. (1) 

lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al 

Situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 
 

Articol unic. Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei 

Vorona, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 30.06.2016 se completează după cum 

urmează : 

- După articolul 44 se introduc două articole, articolele 44 1 și 44 2, cu următorul conținut: 

”Art. 441 – În situații excepționale, constatate de către autoritățile competente, precum 

epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure și alte situații care fac imposibilă 

prezența consilierilor în sala de ședințe a Consiliului, sau sunt de natură a pune în pericol sănătatea 

acestora și sănătatea publică, ședințele consiliului Local al comunei Vorona se vor desfășura prin 

mijloace electronice. 
 Art. 442 – Procedura desfășurării ședințelor Consiliului Local al comunei Vorona prin mijloace electronice este 

următoarea: 

 

(1) Modul de lucru la începere ședinței prin video-conferință: 

 

1. Consilierii locali vor deschide dispozitivul (tabletă, telefon mobil - smartphone) pe care doresc să îl 

utilizeze, cu aplicația WhatsApp instalată prealabil 



2. În cazul în care nu aplicația Whatsapp nu este instalată se vor parcurge următorii pași:  

 

a) se deschide aplicația Magazin Play din telefonul mobil; 

b)se caută (în partea de sus a ecranului) după cuvântul Whatsapp  și se apasă butonul instalează. c) 

După instalare se introduce nr de telefon în aplicație și se finalizează procesul conform indicațiilor 

afișate pe ecran.  

 

3. După instalarea aplicației veți comunica acest lucru secretarului unității.  

4. În mod automat veți fi incluși în grupul de lucru: Consiliul Local Vorona 

 

5. La ora stabilită a ședinței fiecare consilier va fi întrebat dacă este prezent, iar confirmarea se va face 

în căsuța de chat.  

 

6. Pentru înscriere la cuvânt, consilierii vor scrie în căsuța de chat: Înscriere la cuvânt. 

 

7. Pentru exprimarea votului consilierii vor scrie în căsuța de chat opțiunea dorită;   

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Consilier, Harja Milucă                       Secretar general, Laurențiu-Marian ANICĂI 

 

 

 

Vorona, 30 martie 2020 

Nr. _______ 


