
 
HOTĂRÂREA NR.64 

PRIVITOR LA: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului 
Băbeni nr.89/23 octombrie 2019 privind revizuirea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Băbeni 
 

Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 30 iunie 2020, la care participă un număr de 14 consilieri din totalul 
de 15 consilieri în funcție ; 

 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.48/28 mai 2020 domnul 
consilier local Barbu Alexandru a fost desemnat preşedinte de şedinţă pentru luna 
iunie 2020; 

 Luând în discuţie proiectul de hotărâre, referatul de aprobare 
nr.9466/23 iunie 2020 al primarului oraşului Băbeni și  raportul de specialitate nr. 
9467/23 iunie 2020 al secretarului general al orașului prin care propune 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.89/23 
octombrie 2019 privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului Local al orașului Băbeni, în sensul modificării și completării cu 
prevederi referitoare la utilizarea mijloacelor electronice la convocarea ședințelor, 
desfășurarea ședințelor comisiilor de specialitate și ale celor de consiliul local, în 
situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, 
pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații 
similare; 

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii nr. 9468/23 iunie 
2020 întocmit de secretarul general al orașului;  

În  conformitate cu prevederile art.129, alin.(2) lit.a) și alin.() lit.a), art.131-
141 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În baza art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu  14  
voturi pentru, adoptă următoarea  

HOTĂRÂRE: 
 

 Art.1. – Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 
orașului Băbeni nr.89/23 octombrie 2019 privind revizuirea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Băbeni, după cum 
urmează: 

I. Art.22 se completează în sensul că după alin.(15) se introduce un nou 
alineat, alin.(16) care va avea următorul cuprins: 

”(16)  În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, 
precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de 
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terorism și alte situații similare, ședințele comisiilor de specialitate ale consiliului 
local se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de 
videoconferință sau prin intermediul aplicației Whatsapp. Rezultatul votului/avizul 
va fi transmis anterior desfășurării ședinței consiliului local, prin mijloace 
electronice, secretarului general al orașului, care asigură transmiterea acestuia 
către consilierii locali și inițiatori, cel mai târziu în ziua ședinței, anterior aprobării 
ordinii de zi. Avizul va fi susținut de către președintele comisiei de specialitate, în 
cadrul ședinței consiliului local, desfășurate prin mijloace electronice, pe o 
platformă on-line de videoconferință.” 

 
II. Art.28 se completează în sensul că după alin.(2) se introduce un nou 

alineat, alin.(21) care va avea următorul cuprins: 
„ (21) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, 

precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de 
terorism și alte situații similare, convocarea consiliului local se realizează prin 
mijloace electronice de tipul poștei electronice sau aplicației Whatsapp.” 

 
III. Art.28  se modifică în sensul că alin.(6) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 
”(6) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmatoarele informatii 

despre sedinta: 
   a) data si ora desfasurarii; 
   b) modalitatea de desfasurare; 
   c) locul desfasurarii, in cazul sedintelor desfasurate cu participarea fizica 

a consilierilor locali, sau aplicatiile electronice folosite, in cazul sedintelor 
desfasurate prin mijloace electronice; 

   d) proiectul ordinii de zi; 
   e) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi; 
   f) modalitatea prin care sunt puse la dispozitia consilierilor locali, potrivit 

optiunilor acestora, materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi; 
   g) indicarea comisiilor de specialitate carora le-au fost trimise spre avizare 

proiectele de hotarari; 
   h) invitatia de a formula si depune amendamente asupra proiectelor de 

hotarari.” 
  
IV. art.31 se modifică în sensul că alin.(1) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 
  ”(1) Sedintele consiliului local se desfasoara legal in prezenta majoritatii 

consilierilor locali in functie. Se considera prezenti la sedinta si consilierii locali 
care participa prin utilizarea oricaror mijloace electronice.” 

   
 V. art.32 se completează în sensul că după alin.(17) se introduce un nou 

alineat, alin.(18) care va avea următorul cuprins: 
  ”(18) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, 

precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de 
terorism și alte situații similare, ședințele consiliului local se pot desfășura prin 



mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință sau prin 
intermediul aplicației Whatsapp.” 

Art.2. – Toate celelalte prevederi ale actului administrativ modificat potrivit 
art.1 rămân neschimbate. 

Art.3. – Secretarul general al orașului va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului 
de legalitate, primarului orașului Băbeni, membrilor Consiliului Local şi aducerea 
la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet 
www.orasbabeni.ro. 
       
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
        Alexandru BARBU          Contrasemnează pentru legalitate,      
                  SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 30 iunie 2020 
 
 
 
 
 


