
 
                                                
                                              ROMANIA 
                                                JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
                                    

 HOTĂRÂREA NR. 143/25.11.2021 
privind unele măsuri de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Cristian în 

situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate 
 

Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă ordinară la data de  25.11.2021; 
 
Analizând temeiurile juridice: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120, art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările si completările ulterioare; 
c) art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art. 2 alin. (2), art. 41-44 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările 
ulterioare; 
e)  art. 129, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (4), art. 138, alin. (2) și alin. (4), art. 139 și art. 166, 
alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
f)    ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management 
al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare; 
g)   art. 28, alin. (4) din HCL nr. 49/2020 privind reactualizarea Regulamentului de organizare 
și funcționare al Consiliului local al comunei Cristian; 

Având în vedere:  
a) referatul de specialitate nr. 19987/17.11.2021 întocmit de Secretarul general al comunei 
Cristian, prin care se propune adoptarea unor măsuri de desfășurare a ședințelor Consiliului 
local al comunei Cristian în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate; 
b) asigurarea desfășurării optime a activității Consiliului local al comunei Cristian și totodată 
a asigurării prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID-19 a persoanelor 
implicate în procesul decizional sau a publicului; 

Luând act de  avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 şi 3 ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.13 de pe ordinea de zi prin care se propune 
adoptarea unor măsuri de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Cristian în 
situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate, înregistrate sub nr. 228/24.11.2021, 
nr. 231/23.11.2021 și nr. 231/24.11.2021; 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din  OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art. 1.  (1) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum 
epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme și alte situații care fac 
nerecomandată/imposibilă prezența consilierilor locali la locul de desfășurare a ședințelor 
comisiilor de specialitate, precum și a ședințelor Consiliului local al comunei Cristian, acestea  



 

 

se desfășoară prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință sau printr-
un sistem de teleconferință audio cu posibilitate de a înregistra toată ședința de consiliu local. 

(2) Ședințele consiliului local se vor desfășura prin mijloace electronice la propunerea 
primarului/a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție, după caz, care au 
cerut convocarea consiliului local, în condițiile  legii, cu consultarea fiecărui grup de consilieri. 

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o 
platformă on-line de videoconferința sau prin teleconferință audio (ex: platforma Zoom- 
https://zoom.us/). Avizul comisiei de specialitate va fi transmis anterior desfășurării ședinței 
consiliului, prin mijloace electronice, secretarului comunei Cristian care va asigura 
transmiterea acestuia către consilieri și inițiatori, cel 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, cu respectarea celorlalte 
prevederi legale. În cazul comisiilor speciale și mixte, prevederile de mai sus se aplică în mod 
corespunzător. 

(4)  Documentul de convocare, pe lângă mențiunile prevăzute de Codul administrative, va 
cuprinde în mod obligatoriu și mențiunea că ședința se va desfășura prin mijloace electronice, 
printr-o platformă online de videoconferință/prin sistem de teleconferință audio. 

 Art.2.  Caracterul public al ședințelor Consiliului local al comunei Cristian se asigură 
prin accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele-verbale ale ședințelor consiliului, 
la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului, la instrumentele de prezentare  și motivare a 
acestora precum și prin participarea la ședințe prin mijloace tehnice de comunicare și 
vizualizarea acestora pe internet, platformele de videoconferință având posibilitatea de a 
înregistra video ședința de consiliu local. 

 Art. 3.    (1) Se aprobă procedura de desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate, 
precum și a ședințelor de plen ale Consiliului local al comunei Cristian, în situațiile prevăzute 
la art.1, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 

(2) Compartimentul de informatică din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura 
îndrumarea membrilor consiliului local, la solicitarea acestora, asupra procedurii de lucru cu 
platforma online de videoconferință. 

 Art.4. (1) Prin grija președintelui comisiei de specialitate se întocmește un process-
verbal al fiecărei ședințe a comisiei, conținând avizele asupra proiectelor de hotărâri și asupra 
problemelor analizate, care va fi semnat de către acesta sau de către secretarul comisiei și 
transmis prin e-mail Secretarului general al comunei Cristian, anterior desfășurării prin 
mijloace electronice a ședințelor Consiliului Local al comunei Cristian. 

(2) Secretarul general al comunei Cristian verifică și anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de 
cvorum, pentru ca ședințele, desfășurate prin mijloace electronice, ale Consiliului local al 
comunei Cristian să fie statutare, conform prevederilor legale și asigură îndeplinirea condițiilor 
de la art. 136, alin. (8) din Codul administrative, înainte de adoptarea ordinii de zi.  

(3) Procedura de exercitare a votului deschis se face prin apelul nominal al fiecărui consilier 
local și/sau ridicarea mâinii, astfel încât să poată fi înregistrat modul în care și-a exercitat votul 
fiecare dintre aceștia. 

(4)  Totodată fiecare consilier este obligat ca, în termen de 1 zi de la data desfășurării ședinței 
de consiliu, să completeze, să semneze și să transmit, prin e-mail, Secretarului general al  

https://zoom.us/


 

comunei Cristian, situația privind exprimarea opțiunii de vot, pentru fiecare material de pe 
ordinea de zi,respectiv ,,da”/ ,,nu”/ ,,abținere”/,,nu participă la vot”, după caz, primită odată cu 
materialele de ședință. 

(5) Pentru exercitarea votului secret se utilizează sistemul de vot electronic din aplicație, care 
asigură confidențialitatea votului și unde consilierii locali vor bifa una din următoarele opțiuni 
de vot: ,,da”/ ,,nu”/ ,,abținere”/,,nu participă la vot”. 

(6) Dacă pe parcursul desfășurării ședinței nu mai sunt asigurate condițiile de cvorum, din 
motive obiective, în principal de ordin ethnic, președintele de ședință suspendă ședința timp de 
15 minute, perioadă la finalul, în situația menținerii motivelor de suspendare, lucrările ședinței 
se consideră încheiate de drept, urmând a fi reluate în următoarea zi lucrătoare, la aceeași oră. 

(7) Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Codului administrativ. 

 Art.5. Ședințele Consiliului local al comunei Cristian, desfășurate în condițiile 
prezentei hotărâri, se înregistrează audio și video. 

           Art. 6. Primarul, consilierii locali, secretarul general, precum și compartimentele 
funcționale ale aparatului de specialitate al primarului comunei Cristian vor duce la îndeplinire 
dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al 
comunei Cristian. 

 

Adoptată la Cristian, în data de 25.11.2021 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ     
              Ovidiu-Silviu BUZOIANU                                      SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                           Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  15  voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 15 
consilieri prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție ; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Instituția Prefectului; 1 ex. Dosar şedinţă; 1 ex. Primar, 1 ex.Afisaj;    
Red.AN/AN/  5 ex. 



 
                                                                                               

     Anexă la HCL nr. 143/2021 

 

  

PROCEDURA 

de desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate, precum și a ședințelor în plen ale 
Consiliului Local al comunei Cristian, în situații excepționale 

 

 Art. 1. (1)  Convocarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 
Cristian/ ședinței în plen a Consiliului local al comunei Cristian se face prin modalitățile 
prevăzute de Codul administrativ, cu mențiunea că ședința se va desfășura prin mijloace 
electronice, printr-o platformă online de videoconferință. 

(2) Desfășurarea ședințelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  al comunei 
Cristian/ ședinței în plen a Consiliului local al comunei Cristian, desfășurate prin mijloace 
electronice, se face cu respectarea și aplicarea corespunzătoare a prevederilor Codului 
administrativ. 

 Art. 2. (1)  Procedura de lucru în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al comunei Cristian, desfășurate prin mijloace electronice, este următoarea: 

a) Președintele comisiei de specialitate convoacă ședințele comisiei și comunică 
membrilor acesteia data și ora de desfășurar, precum și Secretarului general al comunei 
Cristian; 

b) În anexa la prezenta procedură sunt descrise modalitățile de instalare și pornire ale 
soluției informatice care va fi utilizată pentru desfășurarea online a ședințelor comisiilor 
de specialitate ale Consiliului local al comunei Cristian- respective a ședințelor în plen 
ale Consiliului local al comunei Cristian, precum și modalitatea în care se poate face 
conectarea la videoconferințele respective; 

c) În vederea participării la videoconferințe, fiecare participant va introduce (când i se 
solicită acest lucru de către aplicația software utilizată pentru desfășurarea online a 
ședințelor) propriul nume, astfel încât acesta să poate fi identificat în mod correct de 
către ceilalți participanți; 

d) Sesiunea de ședință este inițiată fie de președintele de comisie, fie prin grija Secretarului 
general al comunei Cristian, cu sprijinul compartimentelor de specialitate de la nivelul 
primăriei; 

e) Președintele comisiei de specialitate va face prezența consilierilor locali, pentru a se 
asigura că toți membrii comisiei pot comunica audio și video prin intermediul soluției 
informatice; 

f) Președintele comisiei de specialitate anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, 
pentru ca ședința să fie statutară, conform prevederilor legale; 

g) Procedura de exercitare a votului necesar pentru emiterea avizelor se face prin apelul 
nominal al fiecărui consilier local și/sau ridicarea mâinii, astfel încât să poată fi 
consemnat modul în care și-a exercitat votul fiecare dintre aceștia. Opțiunile de vot 
sunt: ,,da”/ ,,nu”/ ,,abținere”/,,nu participă la vot”; 

h) Prin grija președintelui comisiei de specialitate se întocmește un proces-verbal al 
fiecărei ședințe a comisiei, conținând eventualele amendamente, precum și avizele 
asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, care va fi semnat de către 



acesta sau de către secretarul comisiei și transmis prin e-mail, Secretarului general al 
comunei Cristian, anterior desfășurării prin mijloace electronice a ședințelor Consiliului 
local al comunei Cristian; 
 
(2)  Președintele comisiei de specialitate, cu consultarea membrilor acesteia, poate 
hotărî desfășurarea ședințelor comisiei, în altă modalitate decât cea prevăzută la alin. 
(1), cu respectarea prevederilor din Codul administrative care privesc activitatea 
comisiilor de specialitate. Prevederile alin. (1) lit. h) rămân aplicabile. 
 
Art. 3. (1)  Pentru conectarea în aplicație în vederea participării la ședința în plen a 
consiliului local, desfășurată prin mijloace electronice, se parcurg etapele menționate 
la art. 2. 
(2)  Sesiunea de ședință de plen este inițiată prin grija Secretarului general al comunei 
Cristian, cu sprijinul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 
Art.4.  Procedura de lucru în cadrul ședințelor în plen ale Consiliului Local al comunei 
Cristian, desfășurate prin mijloace electronice, este următoarea: 
a) Secretarul general al comunei Cristian, va efectua, prin intermediul aplicației, 

apelul nominal al consilierilor locali, pentru a se asigura că sunt logați la aceasta, 
verificând să fie îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședința să fie statutară, 
conform prevederilor legale; 

b) Ședința de consiliu va începe după ce toți consilierii locali vor fi logați în aplicație, 
cu excepția celor care au anunțat că nu pot participa la ședință; 

c) Ședința de consiliu se desfășoară audio și video, consilierii locali fiind obligați să 
pornească opțiunea video, precum și pe cea audio, atunci când doresc să ia cuvântul; 

d) În situația în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceștia vor apela 
la opțiunea ,,raise hand” (,,ridică mâna”) pusă la dispoziție prin soluția informatică; 

e) Președintele de ședință propune spre aprobare consiliului local, la începutul 
ședinței, timpul alocat fiecărui vorbitor; 

f) Președintele de ședință are dreptul să oprească microfonul consilierului local, dacă 
acesta are un comportament neadecvat, dacă intervenția acestuia nu are legătură cu 
subiectul dezbătut sau dacă depășește timpul alocat. În vederea păstrării unei bune 
organizări a ședinței, opțiunea de comunicare audio a participanților este blocată la 
început de pe  dispozitivul operat de președintele ședinței, urmând ca acesta să 
deblocheze comunicarea audio, individual, pentru fiecare consilier, conform celor 
menționate la litera d); 

g) Procedura de exercitare a votului deschis se face prin apelul nominal al fiecărui 
consilier local și/sau ridicarea mâinii, astfel încât să poată fi înregistrat modul în 
care și-a exercitat votul fiecare dintre aceștia; 

h) Pentru exercitarea votului secret se utilizează sistemul de vot electronic din 
aplicație, care asigură confidențialitatea votului și unde consilierii locali vor bifa 
una din următoarele opțiuni de vot: da”/ ,,nu”/ ,,abținere”/,,nu participă la vot”; 

i) Președintele de ședință menționează dacă proiectul de hotărâre sau materialul supus 
votului a fost adoptat sau respins; 

Art.5.  Dezbaterile din cadrul ședințelor Consiliului local al comunei Cristian, 
desfășurate prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, se vor 
consemna într-un proces-verbal, semnat de către președintele de ședință și de către Secretarul 
general al comunei Cristian. 

 

 




