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HOTĂRÂREA nr.51/2020
privind stabilirea Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliul Local al
Municipiului Gheorgheni, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
în şedinţa extraordinară din data de 27 martie 2020
Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr.4598/2020 a primarului Municipiului Gheorgheni;
– Raportul de specialitate nr.4602/2020 al Serviciului juridic, contencios
administrativ din cadrul aparatului permanent al Consiliului Local al
Municipiului Gheorgheni;
– Adresa nr.5085/SL/24.03.2020 a Prefectului Județului Harghita, respectiv
Adresa nr.46408/23.03.2020 a M.D.R.A.P. – ref.: măsuri necesare pentru
împiedicării răspândirii coronavirusului SARS-Cov2 pe teritoriul României,
– H.C.L. nr.120/2016, privind constituirea comisiilor de specialitate în cadrul
Consiliului Local Gheorgheni, actualizată;
– art.67 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al
municipiului Gheorgheni – aprobat prin. H.C.L.nr.189/2012, cu modificările
ulterioare;
– Avizul nr.253/C/2020 al comisiei de specialitate Juridică, etică, administraţie
publică locală, respectarea libertăţilor cetăţeneşti, menţinerea ordinii publice,
apărare, constituite din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni;
Ținând cont de prevederile
– art.50 și art.51 alin.(1) din Anexa nr. 1 intitulată ”MĂSURI de primă urgență
cu aplicabilitate directă” din Decretul Președintelui României nr.195 din 16
martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
– art.7 alin.(2) și art.9 alin. (1) O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de
asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), a), alin.(3), lit.a), art.134, art.137,
art.138, alin. (2),lit.c), art.139, alin. (5), lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit.i) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a),
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum
epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme și alte situații care fac imposibilă
prezența consilierilor locali la sala de ședință al Consiliului Local al Municipiului
Gheorgheni, ședințele comisiilor de specialitate precum și ședințele în plenul Consiliul
Local al Municipiului Gheorgheni se vor desfășura prin mijloace electronice sau printr-o
platformă online de videoconferință.
Art.2 – Se aprobă Procedura de desfășurare a ședințelor Consiliul Local al
Municipiului Gheorgheni, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate, conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 – Aparatul de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4 – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija
secretarului cu:
a) Prefectul Judeţului Harghita,
b) Primarul Municipiului Gheorgheni
c) consilierii locali.

Gheorgheni, la data de 27 martie 2020
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