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HOTĂRÂREA NR. 16/2020 
 

privind completarea Regulementului de organizare şi funcţionare a Consiliului local 
Ozun, aprobat prin HCL. nr. 80/21.10.2019 

 
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 
Având în vedere Circulara nr. 46.408/23.03.2020 a Ministerului Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, înregistrată la Primăria Comuna Ozun sub nr. 
2966/25.03.2020; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3575/21.04.2020 întocmit de 
secretarul general al comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3576/21.04.2020 a primarului comunei 
Ozun dl. Lect. univ. dr. Ráduly István; 

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al comunei Ozun;  

Având în vedere prevederile art. 50 din Decretul Preşedintelui României nr. 
195/16.03.2020 privind instruirea stării de urgenţă pe teritoriul României, modificată prin 
Decretul nr. 240/14.04.2020; 

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 2/2020 Militară privind măsuri de 
prevenire a răspândirii COVID-19 și a Ordonanței nr. 3/2020 Militară privind măsuri de 
prevenire a răspândirii COVID-19; 
 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. a din O.U.G nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 ART. 1. – Regulementul de organizare şi funcţionare a Consiliului local Ozun, 
aprobat prin HCL. nr. 80/21.10.2019, se completează după cum urmează: 

- La Capitolul III. – Funcţionarea Consiliului Local, Secţiunea VI. – 
Desfăşurarea Şedinţelor Consiliului Local, după art. 17 se introduc două articole art. 18 şi 
art. 19, cu următorul conţinut: 
 „ Art. 18. În situaţie excepţionale, constatate autorităţile competente, precum 
epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure şi alte situaţii care fac 
imposibilă prezenţa consilireriilor în sala de şedinţe a consiliului, sau sunt de natură a 
pune în pericol sănătatea acestora şi sănătatea publică, şedinţele consiliului local al 
comunei Ozun, se vor desfăşura prin mijloace electronice. 
    Art. 19. Procedura desfăşurării şedinţelor consiliului local al comunei Ozun prin 
mijloace electronice este următoarea: 
   (1) Modul de lucru la începere şedinţei prin video-conferinţă: 
 a. consilierii locali vor deschide mijlocul electronic (calculator, tabletă etc.) pe 
care doresc să îl utilizeze: 
 b. vor verifica căsuţa de e-mail oferită spre a fi contactaţi de către secretarul 
general al comunei Ozun;  
 c. vor găsi un mail privind organizarea şedinţei şi vor apăsa: „Join the meeting”; 



 
 

 d. vor completa o căsuţa disponibilă numele şi email-ul; 
 e. vor fi conectaţi automat în sistemul video – conferinţă; 
 (2) Modul de lucru în timpul şedinţei: 
 a. preşedintele de şedinţă care fa vi prezent în sala de şedinţe a consiliului local, 
va face o prezenţă tehnică a consilierilor pentru a se asigura că toate dispozitivele 
funcţionează (fiecare consilier (fiecare consilier va fi întrebat dacă este prezent și i se va 
porni microfonul pentru confirmare); 
 b. pentru înscrierea la cuvânt, consilierii locali vor scrie în căsuța de chat: 
“Înscriere cuvânt”, iar președintele de ședință le va porni microfoanele pe rând în funcție 
de înscrierea la cuvânt;  
 c. pentru vot există 2 soluții: 
  - prin apel nominal și pornirea microfonului fiecărui consilier pentru a-și 
exprima votul; 
 - prin utilizarea sistemului de vot electronic din aplicație, unde consilierii își pot 
selecta opțiunea de vot; 
 (3) Informații suplimentare: 
  a. ședința este înregistrată; 
  b. ședința poate fi transmisă online direct din aplicație către aplicații de social 
media (pentru prezența presei);  
 c. rezultatele votului sunt salvate.”  
 ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează pe 
consilierii locali şi secretarul general al comunei Ozun.   
 
 
 Ozun, la 30 aprilie 2020. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ         
  LOKODI ANA      SECRETAR GENERAL 
                                     BARTALIS FRUZSINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


