
ROMANIA
JUDETUL BISTRITA NASAUn
coMUNA JosENn nAncAulur
CONSILIUL LOCAL,

norAnAnr
privind aprobarea procedurii de deslHqurare a qedinfelor consiliului local Josenii

Bf;rgf,ului prin utilizarea mijloacetor electronice de comunicare

consiliul local comunal Josenii Bfrg[ului, judeful B istrifa-Nisdud;
-avfind in vedere:

-referatul de aprobme nr. 1478 dn 26.03.202A, a primarului comunei Josenii
Bdrgdului;

-raportul nr. 1477 dn26.03.2020,intocmit de secretarul comunei Josenii Bdrglului;
-adresa nr. 6173 drn 24.03.2A20 a Institufiei Prefectului-judefirl Bistila-Nisiud cu

obiect, aprobarea hottrdrii privind procedura de desfbqurilre a qedin{elor consiliilor local qi
a qedintelor comisiilor de specialitate ale consiliului local, prin mijloace elecfronice;

-prevederile circularei ru. 464A8 din 23.$.2A20 a Ministerului Lucrflrilor publice,
Dezvoltiirii qi Adminisftaflei, referitoare la mdsurile necesare pentru impiedicarea
rdspflndirii coronavirusului SARS-covZ pe teritoriul Romdniei ;

-proiectul de hotirdre nr. 1479 din 26.03.2020, ini{iat de dr.
Nicolae;

-avizal cu caracter consultativ nr. 9 din 30.03 .2020, al comisiilor
Consiliului local Josenii Bdrg6ului, pentru munc6 qi protec{ie socialfi,
tineret gi sport, juridic[ qi de disciplinE ;

-avinfl cu caracter consultativ nr. 3 din 30.03 .2020, al comisiilor de specialitate a
Consiliului local Josenii Bdrgdului, pentru activit{i social culturale, culte, inv[{I66nt,
s5nitate qi familie ;
-in conformitate cu :

-prevederile art. I qi urmdtoarele din Decretul Preqedintelui Romdniei nr. lg5/2020,
privind instituirea st5rii de urgent[ pe teritoriul Romdniei;

-prevederile Ordonan{elor Militare w.212020, respective 312020, privind mlsuri de
prevenire a r6spdndirii COWD-l9;

In temeiul art. 129 alin. (l) alin. (2) lit. a) atin.(3) lit. a) qi (14), art. 139 alin. (t),
alin. (3) lit. i), alin. (5) lit. c), art. 140 alin. (1), Si art. 196 atin. (1) lit. a), din Ordonan{a de
Urgen{6 a Guvemului Romdnieinr.5712019, privind Codul administrativ, cu complet5rile
ulterioare;

HOTARAgTE:

Art.l.-Se aprob[ procedura de desftqurare a qedin{elor consiliului local al comunei
Josenii Bdrg6ului, prin utilizarea mijloacelor elecfionice de comunicare , prevdzuti in
anexa la prezenta hotlrfire, din care face parte integranti.
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de specialitate a
protecfie copiii,



Lrt.z.- Prezenta hotdrdre a fost adoptatd de cbtre Consiliul local al comunei Josenii

Bdrgdului cu un numar d" $voflri pentru, - voturi impotrivd, - abtineri, din numdrul

total de 15 consilieri contactali electronic.
Art.5.-HotdrArea se comunici cu:

-Institu{ia Prefectului- judeful Bistri{a-Nls[ud;
-Primarul comunei Josenii Bdrg[ului;
-Punctul de Informare Documentare Josenii Bdrglului;
-Afiqatd pe pagina de ionternet a Primdriei comunei Josenii Bdrgiului.

6% INTE,
eodor-Alin

Nr. 21

Din 30.03 .2020



(L:4v

la Ilotlrffrea Consiliului local Josenii
nr. 21 din 30.03.2A2A

PROCEDURA DE DESTA$URARE A $EDINTELOR CONSILIULUI
LOCAL JOSENII NANCAULUT PRIN UTILIZAREA MIJLOACELOR

ELECTRONICE DE COMUNICARE

l.a)Documentele care vor fi inscrise pe ordine a de zi, proiecte de hotlr6ri, qi
solicitdri care nu suferi amdnare a p€rsoanelor juridice qi fizice vor fi postate pe
pagina primariei comunei Josenii Bfugdului www.primariajoseniibirgaului.ro ,lu
sec{iunea Consiliul local subsec{iunea proiecte hotdrdri cu iaraiter normativ - in
format electronic, pentru afi analizate de cdtre consilierii locali qi de c6tre cetl{en1

b)Obiec{iile, propunerile qi contesta{iile la documentele postate vor putea fi
ffansmise electronic pe adresa de e-mail a Primariei comunei Josenii Bdrg6ului
primariaioseniibirgaului@yahoo.ro , de unde vor fi preluate qi postate pe pagina
primlriei comunei Josenii Bdrg6ului pentru a fi aduse la cuno$tinta consilieritor
locali in timp util.

2.Convocarea consilierilor locali in qedin!6 prin utilizarea mijloacelor
electronice, se va face pe baza Dispozi{iei primarului comunei Josenii na.ga,rlrri
san pe baza documentului de convocare iniliat de cel putm o feime ain numarut
consilierilor locali in funcfie.

3'La qedinle consilierii locali vor fi prezenti on line prin mijloace elect'onice
de comunicare in sistem de (prin aplica{ie tip videoconferin{6), cu telefoane mobile
SMARTPHONE, fiind vizualuap, pe ecranul calculatorului (aptop) in sala de
qedin{a pentru a putea fi activi la lucrdrile Consitiului local qi pentru a-qi putea
exprima opiniile qi votul.

4.Comisiile i;i desfbqoar6 activitatea sub formd de comisii reunite. $edintele
comisiilor reunite sunt conduse de preqedintele de qedin{E in funcfie,
semneazd ordinea de zi gi avizele, dupl care acestea sunt preluate de
secretarul general al comunei.

S.Procedura de vot pe comisii qi in plen:
S.a).in sala de qedinfa este prezent primarul, pregedintele de qedint4

secretarul general al comunei Josenii Bdrgdului, inspector superior Parasca Remus-
Florin pentru minutE gi procesul verbal, consilierul personal al primarului Bota
Teofil-Nicu$or in calitate de personal tehnic suport pentru desfbqurarea gedinlei gi
consilierul superior Iacob lleana-pentru datele cu caracter financiar-contabil.

5.b).Preqedintele de qedin{a va face apelul nominal al consilierilor pentru a
stabili prezen\a.

5.c).Preqedintele de qedin!6 va supune aprobirii procesul verbal at qedint€i
trecute care poate fr analaat sub formd de minuti pe pagina Prim6riei comunei
Josenii Bdrg5ului la sec{iunea Consiliul local, subsec{iunea Convociri qedin{e,
procese verbale, care dupi aprobare se semneivi de c6fie preqedintele de ;edin1a.

5.d).Preqedintele de qedin{i da citire numdrului de ordine a proiectului de
hotlrdre de pe ordinea de zi, va prezenta av:r:ul comisiilor reunite, inclusiv
propunerile qi apoi le va supune la vot (mai intdi propunerile gi apoi proiectul de
hot6rdre ?n intregime).
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5.e). Consilierii voteaz6: votul se poate face prin exprimare directi electronic

- conform art. 139 alin. (5) lit.b) prin apel nominal, efectuat de preqedintele de
qedin!5. 

^
6.Inregistrarea qedin{ei Consiliului local al Consiliului local Josenii

B6rgdului, va fi postatd audio, pe pagina Primdriei comunei Josenii Bdrgdului la
secliunea $EDINTE DE CONSILruL LOCAL ONLINE.

7.In ipoteza in care pe parcursul implementirii prezentei proceduri vor fi
identificate dificultd{i, Consiliul local va stabili prin vot modul de solufionare a
acestora.

S.Prezenta procedurd va fi aplicati doar in perioada stirii de urgen{i, ulterior
acestei perioade se va reveni la procedura stabilitd prin Regulamentul de
organizare gi funcfionare a Consiliului local Josenii Bdrgdului, aprobat prin
Hotdrdrea Consiliului loca iQ6rgdului nr. 612020.

inte,
eodor-Alin
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