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HOTARARE
Referitor la: la modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a

Consiliului Local

Consiliul Local Balş întrunit in şedinţa ordinara în data de 30.04.2020 prin DispoziţiaPrimarului Oraşului Balş nr.344/24.04.2020, legal constituit,
Avand in vedere:
-referatul de aprobarealprimarului orasului Bals-nr.7279/27.04.2020;
-raportul Secretarului General UAT —nr.7278/27.04.2020;
- adresa Institutiei Prefectului Judetului Olt nr. 63 53/03.04.2020;
- Decretul Presedintelui Romaniei nr.195 din data de 16 martie 2020 ;

- Decretul Presedintelui Romaniei nr. 240 din data de 14 aprilie 2020;
- art. 129 alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals-aviz favorabil;
In temeiul art.139, alin.3 lit.(), art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019-Codul administrativ

Adopta prezenta

HOTARARE
Art.1. Se aproba modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local;Art.2. Se introduce un nou articol, dupa cum urmeaza:
In situatii exceptionale, constatate de catre autoritatile abilitate, precum epidemiile, pandemiile,
fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism si alte situatii care fac imposibila
prezenta consilierilor locali la locul desfasurarii sedintelor consiliului local, sedintele consiliului
local sau ale comisiilor de specialitate se desfasoara prin mijloace electronice in baza unei
proceduri aprobate cu celeritate prin hotarare a consiliului local cu majoritate simpla. Rezultatele
votului vor fi consemnate de catre secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale in
procesul verbal al sedintei.
Art. 3. Se aproba procedura desfasurarii sedintelor consiliului local prin mijloace electronice,
astfel:
În situaţii excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii,
fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism şi alte situaţii similare, şedinţeleconsiliului local se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de
videoconferință, WhatsApp, mesaje sau mail.
Art. 4. In situații excepţionale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii,
pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism şi alte situaţii similare,
ședințele comisiilor de specialitate ale consiliului local se pot desfășura prin mijloaceelectronice,
printr-o platformă on-line de videoconferință, WhatsApp, mesaje si mail. Rezultatul
votului/avizul va fi transmis anterior desfăşurării ședinței consiliului local, prin mijloace
electronice, Secretarului general al Orasului Bals, care asigură transmiterea acestuia către
consilierii locali şi inițiatori, cel mai târziu în ziua şedinţei, anterior aprobării ordinii de zi.



Avizul vafi susţinut de către preşedintele comisiei de specialitate, în cadrul şedinţei consiliului
local, desfășurate prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință,
WhatsApp, mesajesi mail.”
Art.5. In sala de sedinta vor fi prezenti doar Presedintele de sedinta, Primarul sau inlocuitorul
acestuia, Secretarul General al UAT , reprezentantii compartimentelor de specialitate si alte
persoane prevazute de lege.
Art.6. In situatia in care şedinţele consiliului local se desfăşoara prin mijloace electronice, votul
va fi transmis doar in timpul sedintei Consiliului local , va fi facut nominal si se va exprima
prin apelul Presedintelui de sedinta.
Art. 7- În situaţiile prevăzute la alin. 3, participarea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în
orasul Bals, la şedinţele consiliului localşi posibilitatea de a lua cuvântul fără drept de vot la
punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, se realizează în două modalităţi:
a) prin înscrierea acestora pe platforma on-line de videoconferință, pe baza unui formular
completat on-line pe site-ul Primăriei orasului Bals, înainte cu minim 4 ore deora stabilită pentru
începerea ședinței ordinare, minim 2 ore înainte de ora stabilită pentru începerea şedinţei
extraordinare, respectiv minim 1 oră înainte de ora stabilită pentru începerea şedinţei
extraordinare, convocată de îndată. Cetăţenii care s-au înscris în condiţiile mai sus-menționate
vor primi un link prin e-mail, prin care se vor putea conecta la şedinta consiliului local și vor
putea lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris, prin intermediul
preşedintelui de şedinţă;
b) prin accesul în sala de şedinţă, într-un spaţiu special amenajat, și la platforma on-line de
videoconferință cu respectarea măsurilor dispuse de către autoritățile competente în materie.”
Art. 8. — Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica Primarului oraşului
Balş, Secretarului general al UAT Bals, pentru ducere la indeplinire şi Instituţiei Prefectului-
Judeţul Olt .

Avizat pt.legalitate
SECRETAR GENERAL,

Jr.Dinu Constantin
Bals 30.04.2020
Nr.48
(Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi)


