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HOTĂRÂREA nr. 14/2020 
privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

 a Consiliului local al comunei Vetiş 
 
 
           Consiliul local al comunei Vetiş , întrunit în ședința ordinară la data de 29.04.2020; 
           Având în vedere Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vetiş nr. 
3184/21.04.2020  Referatul de aprobare al primarului nr. 3.258 din 23.04.2020, prin care 
propune aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al 
comunei Vetiş aprobat prin HCL nr. 27/07.07.2016 și raportul secretarului general al comunei nr.  
3.259 din 23.04.2020 ; 
            Ținând cont de prevederile :  

 adresei nr. 464088/23.03.2020 al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației ; 

 adresei nr 3251/SJ/24.03.2020 a Instituției Prefectului – jud. Satu Mare; 
 Art. 83 al Decretului Președintelui României nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea 

stării de urgență pe teritoriul României ; 

 Ordonanța Militară nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire și răspândire a 
COVID-19;  

            În temeiul prevederilor  art.129  alin.(3) lit.a)  și art.139 alin.(3) lit. i), alin. (5),  lit.c) din 
OUG nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

      Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului local al comunei Vetiş, aprobat prin HCL nr. 27/ 07.07.2016, după cum urmează: 
         a)  Art. 8 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local Vetiş, 
jud.Satu Mare, se modifică după cum urmează: 
         ”(3) Consilierii locali vor prelua mandatul de preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 
luni, conform prevederilor art. 123 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,  prin rotaţie, în ordinea alfabetică. Consilierul care absentează sau renunţă la 
exercitarea acestei atribuţiuni va fi înlocuit de consilierul care îl urmează.” 
        b)  Art. 31 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local Vetiş, jud.Satu 
Mare, se completează cu alin. (6), după cum urmează: 
        ”(6)  În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, 
pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism,instituirea stării de 
urgență și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării 
ședințelor consiliul local sau ale comisiilor de specialitate, acestea se vor desfăşura prin mijloace 
electronice” 
 
 
 
 



 
 
         c) Art. 48 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local Vetiş, 
jud.Satu Mare, se modifică după cum urmează: 
         ”(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii, prin apel nominal sau electronic 
(mesaj transmis on-line, mesaj telefonic/messenger, ședință video, etc. cu PENTRU sau 
ÎMPOTRIVĂ sau ABŢINERE). În cazul votului electronic consilierii vor transmite votul prin 
formularul pus la dispoziţie de către secretarul general al comunei, utilizând laptopurile pe care le 
au în dotare, pe adresa de e-mail indicată în materialele şedinţei, respectiv secretar@vetis.ro.   
          Abţinerile şi votul împotrivă în cazul votului deschis prin ridicarea mâini vor fi consemnate 
nominal în procesul verbal al şedinţei.” 
 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului-Judeţul 
Satu Mare şi celor interesaţi, prin grija secretarului general al comunei și se publică pe pagina de 
internet, în Monitorul oficial al comunei Vetiș. 

 
Vetiş la 29.04.2020 

 
 
  
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
         IANUCZAS CSABA 

                                                                                                   Contrasemnez,  
                                                                                          SECRETAR GENERAL al UAT 
                         ANCA-MARIA POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată pe baza dreptului conferit de prevederile art.  196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 
Nr. total al consilierilor în funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-15, Nr. total al consilierilor absenţi- 0 Voturi pentru-15 Voturi 
împotrivă- 0,   Abţineri-0 


