
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 

  

HOTĂRÂREA NR.31 din 24.03.2020 

 

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Local al comunei Cornu 

 

             Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 129 alin (1), alin.(2) lit.a), coroborat cu alin.(3) lit.a), art.136 alin. (1)  din Codul 

administrativ aprobat prin  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;  

b) art.50 din Decretul Președintelui României nr. 195/ 2020 privind instituirea stării de urgență 

pe teritoriul României;  

c) Ordonanței militare nr.2/2020, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19; 

d) Hotărârii Consiliului local nr.61 din 29 octombrie 2019, privind revizuirea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Cornu;  

ținând cont de instrucțiunile cuprinse în Radiograma MDRAP nr.46408/23.03.2020, 

transmisă de Instituția Prefectului județul Prahova  cu adresa nr.5129/24.03.2020, înregistrată la 

Primăria comunei Cornu sub nr.2389/24.03.2020; 

   luând act de : 

a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 

nr.2390/24.03.2020; 

b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Cornu, înregistrat sub nr. 2391/24.03.2020; 

c) raportul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, comisia pentru administraţie 

publică locală, juridică, disciplină, ordine şi linişte publică; 

În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din Codul 

administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 

 

 

Art.1.- Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Cornu  

aprobat Hotărârea Consiliului local nr.61 din 29 octombrie 2019, se modifică prin  introducerea 

unui nou articol, articolul nr.105, care va avea următorul cuprins:  

Art.105. (1)În situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate, care fac imposibilă 

prezența consilierilor la locul stabilit pentru desfășurarea ședințelor, ședințele consiliului 

local se desfășoară prin mijloace electronice. 

(2) Convocatorul, proiectele de hotărâri, referatul de aprobare al initiatorului, rapoartele 

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului se pun la 

dispoziția consilierilor potrivit opțiunii acestora, în format letric sau prin mijloace electronice, 

pe adresele de poștă electronică comunicate secretarului general al comunei de către 

consilieri.  

(3)Avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

amendamentele, precum si alte documente prevazute de legislatia speciala se comunică 

secretarului general al comunei numai prin mijloace electronice . 

(4) Prezența consilierilor locali la ședințele desfășurate prin mijloace electronice poate fi 

constatată prin mijloace electronice de comunicare, aplicatia de mesagerie WhatsApp fiind 

considerată suficientă și legală.  



(5) Votul deschis se exprimă prin mijloace electronice. 

(6) Nu se vor initia proiecte de hotarari cu caracter individual unde este necesar votul secret al 

consilierilor locali.  

 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, primarului comunei 

Cornu, prefectului județului Prahova și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la Monitorul 

Oficial al comunei Cornu pe site-ul  www.primariacornu.ro .  

 

președintele de ședință, 

Angelica-Elena IONESCU 

……………………………… 
 

contrasemnează pentru legalitate: 

secretarul general al comunei Cornu 

Daniela IANCU 

……………………………… 
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