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PROIECT DE HOTARARE NR. 
·----- 

privind modificarea 5i completarea Anexei la Hotiirorea Consiliului Judetean 
lalomlta nr. 3 din 19.01.2017 privind aprobarea Regulamentulul de organlzare $1 

functionare a Conslllulul Iudetean talomita, cu modif/ciirlle ulterloare 

Consi/iu/ Iudetean lalomita, 
Avdnd in vedere: 
- Referatu/ de aprobare nr.(o30i/J.oJJJ-A din J,f"o'3 .2020 al Presedintelui 

Consiliului Judetean lalomita; 
Examinand: 
- adresa Ministerului Lucri:irilor Pub/ice Dezvolti:irii si Administrattei nr. 46408 

din 23.03.2020; 
- Hotiiriuea Consi/iului iudetean taiomito nr. 3 din 19.01.2017 privind 

aprobarea Regulamentu/ui de organizare s! functionare a Consi/iu/ui ludeiean 

loiomito, cu modifici:irile u/terioare; 
- Raportul nr. (;31!;/tt;;odin .2.ro5 .2020 al Direciiei Coordonare Organizare; 

' - Avizul nr. din .2020 al Comisiei juridice, de disciplina, 
drepturi, obligatii $i incompatibilitati, 

In conform/tote cu: 

- prevederile art. 50 din anexa nr. 1 la Decretul Presedintelui Romdniei nr. 195 

din 16.03.2020 privind instituirea stiirli de urgenta pe teritoriul Romaniei; 

- prevederile art. 134 $i art. 137 - art. 139 din Ordonania de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ?i completiuile 

ulterioare; 
- prevederi/e art. 47 a/in. (4), art. 59, art. 64 �i art. 65 din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnica teqislativii pentru e/aborarea actelor normative, cu 
modlfkiuite �i completiuile ulterioare; 

- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare $i [unctionare a 
Consi/iului Iudeieon lalomito, aprobat prin Hotararea Consiliu/ui Judetean lolornita 

nr. 3/19.01.2017, cu modificiuile ulterioare, 

ln temeiu/ art. 196 a/in.(1)/it. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57 /2019 privind Codul administrativ, cu modifkiirile ?i compietiirile uiterioare, 

H O T A R A $ T E  

Art.I Anexa la Hotararea Consiliului Judetean ialomito nr. 3 din 19.01.2017 
privind aprobarea Regulamentului de organizare :;i [unctionore a Consiliului 
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Iudeteon talomita, cu modificC1rile u/terioare, se modificCI si completeazCI dupCI cum 
urmeazii: 

1. La artico/ul 51 dupCI alineatul (4) se introduce un nou alineat (4111) cu 
urmiitorul continut: 
,,4111 In situatiile exceptionale, constatate de catre autoritiuile abilitate, precum 
epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism 
si alte situatll care Jae imposibilCI prezento consilierilor judeteni la locu/ desfC1$UrC1rii 
sedintelor consiliului judetean, setiintele consi/iului judetean sau ale comisiilor de 
specialitate se desfC1$0arC1 prin mijloace electronice in baza procedurii previizutii in 
anexa la prezenta hotiutue. " 

2. La articolu/ 53 dupii a/ineatul (1) se introduce un nou alineat (1111) cu 
urmiitorul continut: 
,,1111 In situatiile previizute la articolu/ 51 a/in. {4111) Consi/iul Iudetean lotomita 
poate fi convocat in sedinia care se va desfiisura prin mijloace electronice.,, 

3. La articolu/ 111 dupii litera j se introduce o nouii litera (jl''l) cu urmC1torul 
continut: 
,,j111 SCI participe $i SCI i'$i exercite dreptu/ la vat la sedintele desfiisurate prin mijloace 
electonice potrivit anexei la regulament.,, 

Art.II Anexa la prezenta hotiutire devine anexa la Regulamentul de 
organizare si functionore a Consiliului ludetean tatomiia aprobat prin Hotiuiireo 
Consiliului Iudetean latomiia nr. 3 din 19.01.2017, cu modificorile $i completiuile 
ulterioare. 

Art.Ill Prezenta hotiuiire devine obligatorie si produce efecte lnceptind cu 
martie 2020. 

Art.IV Prin grija Secretarului General al ludetului lalomiia, prezenta hotarc'ire 
se va comunica, spre ducere la lndeplinire, directiilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului ludetean lalomita $i, spre $tiintii, lnstitutiei Prefectului - 

Iudetui talomita, urmc'ind sii fie publicatCI pe site-u! Consiliului Iudeiean loiomita. 

PRE$EDINTE, 
VICTOR .MORARU 

Conslllu/ Judetean /a/omita 

111111111/1/ II Ill lllll llll/1 Ill 
/0000052822 

Avizat, 

Secretarul General al Judetului Ialomita 
. ' 

Robert ION 

Rd/Oc 

TGV 
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Anexa 

la Hotararea Consiliului Judetean lalomi\a 

nr. din 2020 
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Procedura 

de desfasurare a sedlntelor Consiliului Judetean Ialomita in sistem videoconferlnta 

1. Proiectele de hotarare, impreuna cu documentele suport ale acestora si dispozitia de 
convocare a sedintei in sistem videoconferinta vor fi comunicate tuturor consilierilor judeteni la 
adresa e e-mail comunicata in acest scop. 

2. Desfasurarea sedintelor comisiilor de specialitate si a sedintelor de plen a Consiliului 
Judetean Ialomita se va realiza prin mijloace electronice in sistem videoconferinta prin utilizarea 
aparaturii IT &C. 

3. La inceputul sedintelor comisiilor de specialitate presedintele fiecarei comisii va 
efectua ape! nominal in vederea consemnarii prezentei in procesul verbal al sedintei de catre 
secretarul comisiei. 

Dupii aprobarea ordinii de zi a sedintei comisiei de specialitate se trece la dezbaterea 
fiecarui proiect de hotarare in parte, consemnandu-se de catre secretarul comisiei, in procesul 
verbal, rezultatul votului efectuat prin ape! nominal. 

Dupa finalizarea sedintei secretarul comisiei va comunica prin po�ta electronics procesul 
verbal al sedintei catre Compartimentul Coordonare Organizare, Gestionare Monitorul Oficial al 
Judetului Ialomita (cji@ciq1et._rn). 

4. La inceputul sedintelor plenului Consiliului Judetean Ialomita, desfasurate in sistem 
videoconferinta, presedintele Consiliului Judetean Ialomita va efectua apelul nominal al 
consilierilor judeteni, 

Dupa consemnarea prezentei se aproba ordinea de zi a sedintei �i se trece la dezbaterea 
proiectelor. 

Votul fiecarui proiect se realizeaza prin ape! nominal. 
Dupa incheierea sedintei organizata in sistem videoconferinta se consemneaza rezultatele 

in procesul verbal al sedintei. 
5. La sedintele comisiilor de specialitate si/sau la sedintele in plen, conducerea executiva 

a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita si a institutiilor din subordine va 
asigura suportul necesar �i poate interveni cu precizari �i clarificari la solicitarea consilierilor 
judeteni, 

6. In sistem videoconferinta nu vor fi analizate in vederea adoptarii proiecte de hotarare 
care contin informatii clasificate sau necesita votul secret. 

7. Sedintele cornisiilor de specialitate si ale plenului Consiliului Judetean Ialomita se vor 
inregistra audio/video cu sprij inul personalului angajat in cadrul Compartimentului de 
Informatica din cadrul aparatului de specialitate. 
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PRESEDINTE 

REFERA T DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind modificarea �i completarea Anexei la Hotararea Consiliului 
Judetean Ialomita ur. 3 din 19.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare �i 

functionare a Consiliului Judetean Ialomita, cu modlficarlle ulterioare 

Prin proiectul de hotiirilre supus dezbaterii plenului se propune modificarea si completarea Anexei 
la Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 3 din 19.01 .2017 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare �i functionare a Consiliului Judetean lalornita, cu modificarile ulterioare. 

Ministerului Lucrarilor Publice Dezvoltarii �i Administrariei a comunicat cu adresa nr. 46408 din 
23.03.2020 ca prin Decretul Presedintelui Romauiei nr 195 din data de 16 martie 2020, publicat in 

Monitorul Oficial al Rornaniei, Partea I, din data de 16 martie 2020, a fost instituita, pe o durata de 
30 de zile, pe intreg teritoriul Romaniei, starea de urgenta si se impune luarea tuturor masurilor 
dispuse. 

Avand 1n vedere multiplele masuri dispuse la nivel national de catre Comitetul National pentru 
Situatii Speciale de Urgenta pentru combaterea extinderii noului coronavirus, desfasurarea normala a 
sedintelor Consiliului Judetean Ialomita �i ale comisiilor de specialitate poate fi afectata, putandu-se 
ajunge la imposibilitatea intrunirii cvorumului de sedinta. 

Astfel, la art. 50 din anexa nr. I la decret se prevede: " Pe durata stdrii de urgentd, autoritdtile 
administratiei pub/ice centrale si locale var lua mdsuri pentru organizarea activitdiii astfel [neat 
sii fie evitat, pe cat posibil, contactul direct intre persoane, inclusiv prin utilizarea mij/oacelor 
electronice de comunicare . ., 

In acest sens, prezenta consilierilor judeteni, in contextul prevederilor art. 50 din anexa nr. I 
la Decretulu.i Presedintelui Romaniei nr. 195 din data de 16 martie 2020, poate fi constatata prin 
orice mij loace electronice de comunicare considerate necesare, suficiente si legale. 

Avand in vedere cele de mai sus, prevederile art. 134 �i rt. 137 - art. 139 din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu rnodificarile $i completiirile ulterioare, 
se propune completarea Regulamentul de organizare $i functionare a Consiliului Judetean Ialomita 

aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Ialornita nr. 3 din 19 .0 l .2017, cu modificarile si cornpletarile 
ulterioare, astfel 1ncat 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 judeteni la locul desfasurarii sedintelor consiliului judetean, 
sedintele consiliului judetean sau ale comisiilor de specialitate sii se desfasoara prin mijloace 
electronice in baza unei proceduri aprobate care devine anexa a regulamentului. 

Constatand ca sun! indeplinite conditiile de necesi ate si de oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialornita adoptarea hotiirilrii 1n forma si con utul ezentate in proiect. 

Redactal 

Teodorescu Gabriela· Virginia 

PRE.SE 

VICTOR 
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RAPORT 
la proiectul de hotlirare privind modificarea �i completarea Anexei la Hotlirarea Consiliului 
Judetean Ialomita or. 3 din 19.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare �i 

functionare a Consiliului .Iudetean Ialomita, cu modificiirile ulterioare 

A vand in vedere: 

- adresa nr. 46408 din 23.03.2020 a Ministerului Lucrarilor Publice Dezvoltarii si Administratiei 
referitoare la masuri necesare pentru impiedicarea raspandirii coronavirusului SARS - Cov2 
pe teritoriul Romaniei; 
- Hotararile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta din anul 2020 privind 
aprobarea masurilor necesare cresterii capacitatii de interventie in prevenirea si combaterea 
infectiei cu noul Coronavirus; 
- Planul de masuri pentru prevenire si interventie in cazul suspiciunii sau aparitiei unor cazuri de 
infectie cu coronavirusul Covid-19 la nivelul judetului Ialornita aprobat de Comitetului Judetean 
pentru Situatii de Urgenta Ialomita; 
- Decretul Presedintelui Romaniei ur. 195 din 16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe 
teritoriul Romaniei; 

prevederile art. 134 si art. 137 - art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile �i completarile ulterioare; 
- Regulamentul de organizare �i functionare a Consiliului Judetean Ialornita aprobat prin 
Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 3 din 19 .01 .2017, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
Consiliul Judetean Ialomita, poate aproba modificarea si completarea regulamentul de 
organizare si functionare astfel incilt in situatiile exceptionale, constatate de catre autoritatile 
abilitate, precum epidemiile, panderniile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de 
terorism �i alte situatii care fac imposibila prezenta consilierilor judeteni la locul desfasurarii 
sedintelor consiliului judetean, sedintele consiliului judetean sau ale comisiilor de specialitate se 
desfasoara prin mijloace electronice in baza procedurii prevazuta in anexa la proiectul de 
hotarare, 
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MINISTERUL LUCRA.RILOR PUBLICE, 
DEZVOLTAfUI $1 ADMINISTRA'fIEI 

Catre: INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL ------- 

Ref.: miisuri necesare pentru imptedicarea riispdndirii coronavirusutui SARS - Cov2 
pe teritoriu/ Romdniei 

Stimate domnule /Stimata doamna prefect, 

In contextul actual, limitarea �i diminuarea raspandirii coronavirusului SAARS - 
COV2 reprezinta o urgenta de sanatate publica pentru cetateni, pentru autorttattte 
administratiei publice centrale �i locale, precum �i necesitatea prevenirii raspandirii 
lnfectiitor respiratorii (Covid-19) cauzate de acest virus. 

. Prin Decretul Presedintelui Romaniet nr 195 din data de 16  martie 2020, publicat in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, din data de 16  martie 2020, a fost mstttutta, pe o 
durata de 30 de zile, pe intreg teritoriul Romarnet, starea de urgenta. La art. 50 din 
anexa nr. 1 la decret se prevede: 

,,Ar. 50. Pe durata stdri! de urgentii, autoritiitile aaministratiei pub/ice centrale 
�i locale vor Lua miisuri pentru organizarea activitdtii astfe/ incdt sa fie evitat, pe 
cot posibil, contactul direct intre persoane, inclusiv prin uti/izarea mii/oace/or 
e/ectronice de comunicare. 

Necesitatea adoptarf rnasuritor stabilite prin Hotararile Comitetului National 
pentru Situatii Speciale de Urgenta, inclusiv prevederile Hotararii Comitetului National 
pentru Situatii Speciale de Urgenta nr. 7 /11 .03 .2020 privind aprobarea hotararii nr.9 a 
Grupului de suport tehntco-sttintttlc privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe 
teritoriul Rornantet, care instituie rnasuri menite sa restrictioneze activttatite care 
presupun participarea unui numar mare de persoane. 

Avand 1n vedere Ordonanta militara privind rnasuri de prevenire a raspandirii 
COVI0-19 nr. 2 din 21 martie 2020, 

Fata de cele de mai sus, pentru buna desfasurare a sedintelor consiliului 
local/consiliului judetean sau ale comisiilor de specialitate ale acestora va aducem la 
cunostinta urrnatoarete prevederi din O .U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu rnodificartte �i completarile ulterioare, cu privire la rncdatttatile 
alternative de desfasurare a acestora . 

.. Art. 134 Convocarea §edintelor consitiutui local 
( . . .  )  

ill Consilierii locali sunt convocati in scris sau, 1n functie de prevederile 
regulamentului de organizare �i functionare a consiliului local, prin mijloace 
electronice, prin grija secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ 
teritoriale, eel tarziu 'in ziua ulterloara primirii de catre acesta a dispoztttei sau 
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tarziu in ziua ulterioara primirii de catre acesta a dispozttiei sau documentului de 
convocare init;iat de eel putin o treime din nurnarul consilierilor locali in functie. 

( 4) in caz de forta major a silsau de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor 
locuitorilor comunei, ai orasului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale 
ori in alte sttuatf stabilite de regulamentul de organizare ?i funct;ionare a consiliului local, 
convocarea acestuia pentru sedinta extraordinara. prin exceptie de la prevederile alin. 
(3) lit. b), se face de fndata. 

Art. 137 Cvorumut sedintelor consiliutui local 
(1) Sedintele consiliului local se desfa?oara legal 'in prezenta majoritatii consilierilor 

locali 'in functie. 
Prezenta consilieriior iocaii, fn contextut prevederilor art. 50 din anexa nr. 1 

la Decretutui Presedintelui Romtiniei nr 195 din data de 16 martie 2020, poate [i 
constatatii prin orice mijloace etectronice de comunicare considerate necesare, 
suficiente fi legale fn functie de specificut fieciirei unitiititsubdiviziuni administrativ 
teritoriate. 

Art. 138 Desfiisurarea sedintelor consiliului local 
(1) Sedintele consiliului local sunt publice. 
(2) Caracterul public al sedintelor consiliului local este dat de: 
a) accesul celor interesatt, in condttiile legii, la procesele- verbale ale sedintelor 

consiliului local; 
b) accesul celor interesat;i, in condlttile legii, la proiectele de hotarari, la hotararile 

consiliului local, precum �i la instrumentele de prezentare ?i de motivate a acestora; 
c) posibilitatea cetatenilor cu domiciliul sau resedinta fn unitatea/subunitatea 

administrativ-teritoriala respectiva de a asista la sedintele consiliului local si/sau de a le 
urmari pe internet, in conditttle regulamentului de organizare �i functionare a consiliului 
local. 

Art. 139 Adoptarea hotiiriirilor consiliutui local 
( . . .  )  
(5) Votul deschis se exprima prin oricare din urmatoarele modalitati: 
a) prin ridicarea rnainif: 

b) prin apel nominal, efectuat de presedintele de ?edint;a; 
c) electronic." 

"Tn situatii exceptionale, constatate de ciitre autoritiitile abilltate, precum 
idemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme. cutremure, actele de terorism si 

atte situatii care fac imposibilii prezenta consi/ierilor locali la tocut desfasurarii sedintetor 
consiliului local, sedintele consiliului local sau ale comisiilor de specialitate se desfiisoarii 

rin mi ·1oace electronice fn baza unei rocedur' a rebate cu celeritate rin hotarare a 
consi/iului local cu ma ·oritate sim la. Rezultat le votutui vor i consemnate de catre 
secretarul eneral at unitatii admfnistrativ-terit riale in rocesul verbal al sedintei." 

Cu titlu orientativ ?i cu respectarea prevederilor art. 129 alin. (3) lit. a), fn 
functle de specificul fiecarei unitat;i/subdiviziuni adrninistrativ-teritoriale, prevederile 
regulamentului de organizare ?i functionare a consiliului local poate fi modificat dupji 
cum urrneaza: 

 



Va adresez rugamintea de a comunica tuturor autoritatilor admtnistrattet publice 
locale din [udetul dumneavoastra, respectiv municipiului Bucuresti, dupa caz, prezenta 
radiograrna. 

Men1ionam ca, prin realizarea actiunllor mai sus prezentate, dorim ca irnpreuna cu 
durnneavoastra sa reusirn sa acordarn sprijinul necesar rnentinerit functfilor vitale ale 
soctetatil �i stguranta cetatenllor. 

Cu Stirna, 

SECRETAR GENERAL 

DAN ALEXANDRU GROZA 
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