
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

M1UNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA Nr. /JO_ 
Din fp . 11. 2020 

Privind : completarea HCL nr.152/23.12.2019 privind revizuirea Regulamentului de 
Organizare si Functionare a Consiliului Local al Municipiului Tecuci.  

Initiator: Lucian-Grigore Costin, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Numar de inregistrare si data depunerii proiectu1ui6V3 din L29.11.2020; 
Consiliul local al Municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in sedinta 0e127*.(9-"eg 	, in data 

de /0 .11 .2020; 
Avand in vedere: 
- referatul de aprobare a initiatorului inregistrat sub nt-C. 90V, /6e.11.2020; 
- raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Relatii Consiliul Local inregistrat sub nr. 

(V/70,911.2020; 
- avizul comisiei de specialitate nr. 5 
- Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de 

COVID -19. 
- H.C.L. nr. 152/23.12.2019 privind revizuirea Regulamentului de Organizare i Functionare a 

Consiliului Local al Municipiult-TI-Tecuci. 
In baza prevederilor art.129,art.139 al in.3, lit. i si 196 alin.1, lit, a din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile i completarile ulterioare. 
HOTARASTE: 

Art.1 Se completeazd revizuirea Regulamentului de Organizare i Functionare a Consiliului Local al 
Municipiului Tecuci aprobat prin H.C.L. nr. 152/23.12.2019, cu urm'atoarele prevederi: 

In situatii exceptionale constatate de c5tre autoritatile abilitate precum epidemiile, pandemiile, 
fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism i alte situatii care fac imposibila prezenta 
consilierilor locali la sediul Consiliului local Tecuci sedintele in plenul Consiliului Local Tecuci, se vor 
desfasura prin mijloace electronice(on-line). 

Sedintele de consiliu se vor desfasura in sistem video-conferinta, administrator find Secretarul 
General al U.A.T. Municipiul Tecuci. 

Dupd realizarea conexiunii tuturor participantilor Secretarul General va face prezenta in functie de 
numarul consilierilor care apar conectati si dupd stabilirea cvorumului va acorda cuvantul Presedintelui de 
sedinta- . 

Consilierii au obligativitatea sä ramana conectati in sistemul de videoconferintd 'Dana la inchiderea 
lucrarilor sedintei de Consiliu. 

Exprimarea votului va fi prin ridicare de maid, Secretarul General analizand toate „ferestrele" 
deschise in sistemul de videoconferintd. 

Dispozitia Primarului prin care se convoaca sedinta Consiliului Local va cuprinde mentiunea cä 
„sedinta se va desfasura on-line, prin aplicatia "Zoom"." 

Caracterul public al sedintelor Consiliului local al Municipiului Tecuci, Judetul Galati se asigur5 prin 
accesul celor interesati, in conditiile legii, la procesele-verbale ale sedintelor Consiliului local, la proiectele 
de hotarari, la hotararile Consiliului precum i prin vizualizarea inregistrarilor sedintelor Consiliului Local 
care se regasesc in Monitorul Oficial Local al Municipiului Tecuci." 

Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primanilui municipiului Tecuci. 
Art.3 Prezenth 	7ai comunicata celor interesati prin grija Secretarului General al U.A.T. 

Municipiului Tecu 

t  

PRE 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
SECRETAR GENERAL U.A.T. Municipiul TattUall 

Jr. Borsan George Lucian 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr.  6,9r,0  din  Og, (7  O  20 

Privind: completarea HCL nr.152/23.12.2019 privind revizuirea Regulamentului de 
Organizare si Functionare a Consiliului Local al Municipiului Tecuci.  

In situatii exceptionale constatate de Catre autoritatile abilitate precum epidemiile, 
pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism i alte situatii care fac 
imposibila prezenta consilierilor locali la sediul Consiliului local Tecuci sedintele in plenul 
Consiliului Local Tecuci, se vor desfasura prin mijloace electronice (on-line). 

Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice intemationale determinata de raspandirea 
coronavirusului SARS - CoV - 2, precum si in cazul starii de "Pandemie" stabilite de Cate 
Organizatia Mondiala a Sanatatii si luand in considerare experienta ärilor gray afectate de 
evolutia virusului si masurile care au avut impact pozitiv in limitarea raspandirii acestuia si care 
au vizat actiuni in planul sanafatii publice, concomitent cu limitarea sau intreruperea activitatilor 
socio-economice.Tinand cont de evolutia situatiei epidemiologice pe teritoriul Romaniei si de 
evaluarea riscului de saratate publica pentru perioada imediat urrnatoare, prin instituirea de 
masuri menite sa restrictioneze activitatile care presupun participarea unui numar mare de 
persoane, prin utilizarea unor modalitali alternative pentru desfasurarea activitalilor autoritatilor 
administratiei publice locale. 

Potrivit faptului cã prin O.G. nr.61/30.04.2020 s-a completat Codul administrativ, se 
impune completarea Regulamentului de Organizare i Functionare a Consiliului Local al 
Municipiului Tecuci, in sensul Ca: "In situatii exceptionale constatate de Catre autoritatile 
abilitate precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de 
terorism i alte situatii care fac imposibila prezenta consilierilor locali la sediul Consiliului local 
Tecuci sedintele in plenul Consiliului Local Tecuci, se vor desfasura prin mijloace electronice 
(on-line)." 

Avand in vedere cele expuse, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind 
completarea HCL nr.152/23.12.2019 privind revizuirea Regulamentului de Organizare 
Functionare a Consiliului Local al Municipiului Tecuci. 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
Compartimentul Relatii Consiliul Local 

RAPORT_DE SPECIALITATE 
Nr. ',W(, 	din 	óoWaE0  

Privind: completarea HCL nr.152/23.12.2019 privind revizuirea Regulamentului de 
Organizare Si Functionare a Consiliului Local al Municipiului Tecuci.  

Avand in vedere Legea nr.55/2020 precum si modificarile Ordonantei de Urgenta a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, care se modified si se completeazd dupd cum 

urmeazd: " 1. La articolul 134 alineatul (5), litera a) se modified si va avea urmdtorul cuprins: "a) 

data si ora desfasurdrii;". 2. La articolul 134 alineatul (5), dupd litera a) se introduc cloud noi 

litere, literele a l ) si a2), cu urmatorul cuprins: "a l) modalitatea de desfasurare; a 2) locul 

desfasurdrii, in cazul sedintelor desfasurate cu participarea fizied a consilierilor locali, sau 

aplicatiile electronice folosite, in cazul sedintelor desfasurate prin mijloace electronice", coroborat 

Cu art.77 alin.2 din anexa la HCL nr.152/23.12.2019 privind revizuirea Regulamentului de 

Organizare i Functionare a Consiliului Local al Municipiului Tecuci, care stipuleazd 

"Prezentul Regulament se completeazd cu once modificare ce va interveni i va reglementa 

activitatea alesilor locali", astfel se impune completarea HCL nr.152/23.12.2019. 

Fata de cele mai sus mentionate supun spre dezbatere i aprobare Proiectul de hotarfire 

privind completarea HCL nr.152/23.12.2019 privind revizuirea Regulamentului de 

Organizare i Functionare a Consiliului Local al Municipiului Tecuci. 

Consilier superior, 
Adctlina Barbup 


