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 HOTĂRÂREA Nr.14 
din 7 aprilie 2020 

 
privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului Local al comunei Recea, județul Maramureș 
 

Consiliul Local al Comunei Recea Judeţul Maramureş,  întrunit în şedinţa ordinară  
       din data  de 7 aprilie  2020;       

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare al compartimentului  de 
specialitate, avizul secretarului şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.4; 
 În conformitate cu  prevederile: 

a) Decretului nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; 
b) Ordonanței Militare nr.2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19; 
c)  Hotărârii Consiliului Local Recea nr. 4/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Local Recea;  
 e) Legii nr 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
 În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), art.139 și  art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență 
nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA, 
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 Art.1. – Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Consiliului Local Recea, jud.Maramureș cuprins în anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Recea nr.4/2009, 
după cum urmează: 

1. la art.37 , după alin.(4) se introduce un nou aliniat, alin.(5) cu următorul cuprins: 
(5)”În  situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile,pandemiile, 
fenomenele naturale extreme, cutremurele, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența 
consilierilor la locul desfășurării sedințelor comisiilor de specialitate, aceste ședințe se pot desfășura prin 
mijloace electronice de comunicare, respectiv: Email, WhatsApp sau SMS; 

2. la art.51, după alin.(4) se introduce un nou aliniat, , alin.(5) cu următorul cuprins: 
(5) ”În  situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile,pandemiile, 
fenomenele naturale extreme, cutremurele, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența 
consilierilor la locul desfășurării sedințelor ordinare, extraordinare sau de îndată, se pot desfășura prin 
mijloace electronice de comunicare, respectiv: Email, WhatsApp sau SMS; 
      3. la art.59, după alin.(3) se introduce un nou aliniat, , alin.(4) cu următorul cuprins: 
(4) ” ”În  situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, 
fenomenele naturale extreme, cutremurele, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența 
consilierilor la locul desfășurării sedințelor ordinare, extraordinare sau de îndată, votul consilierilor atât în 
comisiile de specialitate cât și în plenul sedințelor desfășurate prin mijloace electronice se exprimă prin apel 
nominal sau prin transmiterea de mesaj pe email, whatsApp sau  sms. Secretarul general al comunei va 
consemna pe lista de vot opțiunea fiecărui consilier pentru fiecare proiect de hotărâre  și ulterior va fi 
consemnată în procesul verbal al ședinței. 
  Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului -  judeţul Maramureş, Consilierilor locali 
ai comunei Recea,  Primarului  şi secretarului comunei Recea. 
          
             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
           Dorin-Cosmin-Dumitru LUCACI                                                 Contrasemnează 
                                                                                                   Secretar General, 
                                                                          Maria PETRUȘ  
 
 
  Recea la 7 aprilie 2020 
  Consilieri total – 15, Nr. consilieri prezenți – 15 
  Hotărâre adoptată cu 15 voturi pentru  




