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ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-N.ASA.UD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ~IEUT 

PROIECT DE HOTARARE 

Avizat de legalitate 
Secretar General 

pentru aprobarea des~urarii §edintelor consiliului local prin utilizarea mijloacelor 
electronice de comunicare la distantli 

Consiliul Local ~IEUT, mtrunit in §edintli extraordinarii/ordinarli, din data de 
_________ 1.n prezenta a __ consilieri locali; 

Avand 1n vedere: 
proiect de hotarilre initiat de consilier local, di. SOCACIU MARIUS DUMITRU §i 
COTOC IULIAN nr. inregistrat la Primaria comunei ~IEU'f; 
referatul de aprobare nr. ________ _ 

- raportul Compartimentului __________ ~nr. _______ _ 

prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea §i combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 
Hotarilrea Guvemului Romilniei nr. 1090/2021 privind prelungirea starii de alertli pe 
teritoriul Romilniei incepand cu data de 10 octombrie 2021, precum §i stabilirea 
mlisurilor care se aplicli pe durata acesteia pentru prevenirea §i combaterea efectelor 
pandemiei de Covid-19; 
Hotararea Guvemului Romilniei nr. 1130/202lpentru modificarea anexelor nr. 2 §i 3 la 
Hotarilrea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea starii de alertli pe teritoriul 
Romaniei mcepand cu data de 10 octombrie 2021, precum §i stabilirea masurilor care se 
aplicli pe durata acesteia pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19; 
Circulara Institutiei Prefectului, Judeful Bistrita-Ni1sliud nr. 22129/25.10.2021 
referitoare la reguli de acces 1n institu(iile publice; 
necesitatea men(inerii functiilor vitale ale societatii §i siguran(a cetlitenilor; 
raportul comisiei pentru administrafie publicii localii, apiirarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor §i libertiifilor cetiifeni/01~ muncii §i protecfie socialii, relafii cu 
cetiifenii, disciplina, imunitate, nr. , 

In temeiul dispoziµilor art. 129 §i art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare, 

HOTi\RA~TE: 

Art. 1. (1) In situatii exceptionale, constatate de catre autoritatile abilitate, precum 
epdemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure §i alte situa(ii similare, §edintele 
consiliului local se pot des~ura prin mijloace electronice de comunicare la distanta, printr-o 
platformli on line de videoconferinfii. 

(2) In cazul desfii§urlirii §edinteior consiliului local 111 situatiile prevazute 
la art I, alin. (1) consilierii locali sunt convocati prin mijloace electronice, respectiv prin e.mail, 
prin grija secretarului general, in termenul stabilit Ia art 134 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019, cu 



modificarile ~i completiirile ulterioare. 
(3) in situaµile prevazute de art. I alin. I, documentul de convocare va 

cuprinde, in afara mentiunilor obligatorii stabilite de Codul administrativ, §i informatia privind 
desr~urarea §edintei prin mijloace electronice de comunicare la distantll. 

( 4) in cazul desffil/urlirii ~edintelor consiliului local in situatiile prevazute la 
aii. I, alin. I, votul deschis al consilierilor Iocali se exprimil prin apel nominal efectuat de 
pre§edintele de §edintll sau prin vot electronic. 

(5) Caracterul public al §edintelor desfii§urate m situatiile reglementate la art 
1 alin (1) se asiguril prin: 
- accesul celor interesati, m conditiile legii, la procesele verbale ale §edintelor consiliului local; 
- accesul celor interesati, m condifiile legii, Ia proiectele de hotiiriiri, Ia hotariirile consiliului 
local, precum §i Ia instrumentele de prezentare §i de motivare ale acestora; 
- posibilitatea cetatenilor de a urmari §edintele consiliului local pe internet. 

Art. 2. (1) In situatii exception~le, constatate de catre autoritlltile abilitate, precum epdemii, 
pandernii, fenomene naturale extreme, cutremure §i alte situatii similare, §edintele comisiilor 
de specialitate ale consiliului local se pot desral/ura prin mijloace electronice de comunicare la 
distanta, printr-o platformii on line de videoconferinfii. 

(2) In cazul desfii§uriirii §edintelor comisiilor m situatiile prevazute la aii 2, 
alin. (1) consilierii locali sunt convocaµ prin mijloace electronice, respectiv prin e.mail, prin 
grij a secretarului comisiei. 

(3) In cazul desffil/urlirii §edintelor comisiilor de specialitate ale consiliului 
local in situatiile prevazute la art. 2 alin. (1 ), votul deschis al consilierilor Iocali se exprimii prin 
ape! nominal efectuat de pre§edintele comisiei. 

( 4) in situaµile reglementate la art. 2 alin. 1, avizul comisiei va fi comunicat 
prin mijloace electronice secretarului general al comunei/ora§ului anterior desffil/urlirii §edintei 
consiliului local, spre a fi trasmnis consilierilor Iocali §i iniµatorului, eel mai tarziu in ziua 
~edintei. 

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotariiri se mcredinteazii 
Compartimentul Pregiitire Docun1ente C.L.N din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
ora§ului/comunei ~i Secretarul general al ora§ului/comunei. 

Art. 4. Prezenta hotarare se aduce la cuno§tintii publicii prin grija secretarului general 
al ora§ului §i se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, ciitre: 

- Institutia Prefectului judefului Bistrita-Niisiiud; 
- Primarul comunei ~ieut; 
- Consilierii Iocali ai Consiliului Local ~ieut; 
- Secretarul General al comunei Sieut; 
- Compartimentul Pregiitire Documente C.L.N.; 
- Compaiiimentul Relatii cu publicul. 



REFEREATDEAPROBARE 

La proiectul de hotru-are pentru aprobarea desra~urarii ~edintelor consiliului local $ieut prin 
utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanta 

A vand ID vedere: 

faptul ca pe teritoriul Romaniei, raspandirea virusului SARS Co V-2 este o urgenta 
severa de smatate publica pentru cetateni ~i avand tn vedere evaluarea riscului pentru 
perioada imediat urmatoare, care indica o cre~tere a numarnlui de persoane infectate; 
prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea ~i combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 
Holararea Guvemului Romaniei nr. 1090/2021 privind prelungirea starii de ale11a pe 
teritoriul Romaniei tnccpand cu data de lO octombrie 2021, precum ~i stabilirea 
masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea ~i combaterea efectelor 
pandemiei de Covid-19; 
Hotararea Guvemului Romaniei m. l 130/202lpentrn modificarea anexelor nr. 2 ~i 3 la 
Hotararea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul 
Romaniei tncepand cu data de 10 octombrie 2021, precum ~i stabili.rea masurilor care 
se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-1 9; 
Circulara Institutiei Prefectului, Judeµ.il Bistrita-Nasaud nr. 22129/25.10.2021 
referitoare la reguli de acces tn institutiile publice; 
necesitatea menpnerii functiilor vitale ale societatii ~i siguranta cetatenilor; 
necesitatea adoptarii unor instrumente care sa asigure disponibilitale de adaptare la 
provocarile ~i dificultatile severe generate de raspandirea virusului SARS Co V-2; 
scopul desfa~urarii acli vitatii adminislrafiei pub lice locale fiira 'intreruperi, cu 
respectarea prevederilor legale, cu obligatia de a raspunde tuturor nevoilor cetatenilor 
comunei ~ieut; 

Propun supunerea spre dezbatere ~i aprobare a proiectului de hotarare pentm aprobarea 
desra~urarii ~edintelor consiliului local ~ieut prin utilizarea mijloacelor electronice de 
comunicare la distanfa. 

De asemenea, propun ca desra~urarea ~edintelor Consiliului local al comunei ~ieut sa 
fie realizata prin folosirea platformei "Zoom Meetings: Video Conferencing". 

Initiator: 

Socaciu Dumitru Marius' 

Cotoc Iulian 




