
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL 

        
HOTĂRÂRE 

  privind modificarea și completarea HCL nr.74/2019 privind  aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a Consiliului local al comunei Gioseni, județul Bacău  

 
Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de  

30.03.2020; 
 Având  in vedere: 
- proiectul de hotărâre nr. CL/128 din 30.03.2020 , inițiat de primarul comunei ; 

-referatul de aprobare nr. CL/127 din 30.03.2020 a primarului comunei , prin care se susține necesitatea și 

oportunitatea modificării și completării HCL nr.74/2019 privind  aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al comunei Gioseni, județul Bacău; 

- raportul de specialitate nr. CL/126 din 30.03.2020, întocmit de către secretarul general al comunei , prin care 
se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 
            - avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gioseni, 
înregistrate sub nr. CL/123/124/125 din 30.03.2020; 

În baza prevederilor: 
- Decretului nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; Ordonanța militară nr. 1 /2020 

privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de personae și circulația transfrontalieră a unor bunuri; 
HCL nr. 74/2019 privind  aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei 
Gioseni, județul Bacău ; art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 
locală , republicată ; 

Luând în considerare: 
- Declararea epidemiei de COVID -19 ca Pandemie de către Organizația Mondială a Sănătății la 11.03.2020; 
În temeiul  prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. a), alin. (3) lit. a) ,art.196 alin.(1) lit. a), art. 197 alin.(1), 

alin.(2) , alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
               Art.1.Se aprobă modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 74 din 16.12.2019 privind  

aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Gioseni, județul Bacău, 

astfel : 

a) La articolul 24 , după alineatul (2) se introduce două  noi alineate, alineatul (3) și alineatul (4) , cu următorul 

cuprins: 

 (3) Ședințele ordinare, extraordinare și extraordinare de îndată se pot organiza și on-line , utilizând aplicațiile 

electronice , doar pe perioada instituirii măsurii stării de urgență . 

(4) Convocatorul, proiecte de hotărâri, referatele de aprobare ale inițiatorilor , rapoartele compartimentelor de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului , avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate a 

consiliului local, precum și alte documente prevăzute de legislația specială vor fi comunicate on – line, prin mijloace 

electronice . 

b) La articolul 27 , după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12) , cu următorul cuprins: 

(12) Pe perioada instituirii măsurii stării de urgență, nu se vor iniția proiecte de hotărâri cu caracter individual , 

unde este necesar votul secret al consilierilor locali. 

              Art.2.  Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre se va comunica Prefectului Județului Bacău , 

primarului comunei ,consilierilor locali  și va fi adusă la cunoștința publică,în condițiile legii. 

 
Președinte de ședință 
Consilier,       

              Mihăeș Ianoș Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
  Secretar general  comună,     
  Cristina Sandu 
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