ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL MEDGIDIA
CONSILIUL LOCAL
HOTÃRÂREA NR.33
privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Medgidia, în
situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate
Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal
numãrul 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară în data de 31 martie 2020, având în
vedere:
- proiectul de hotărăre nr. 40/2020 și referatul de aprobare al primarului municipiului Medgidia nr.în
referatul de aprobare nr. 7739/25.03.2020 în calitatea sa de inițiator;
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 nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență
pe teritoriul României;
Raportul de specialitate comun al Secretarului general si al compartimentului RCLMPA.
7765/25.03.2020;
În conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (2) și art. 9 alin. (1) Ordonanța de urgență nr. 1/1999 privind
regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 139
alin. (3) și respectiv art. 240 alin. 2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare ,
HOTĂRĂȘTE:
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 sediul Primăriei
municipiului Medgidia din strada Decebal nr. 35, sala de ședințe etaj 1, ședințele Comisiilor de specialitate
precum și ședințele în plenul Consiliului Local al Municipiului Medgidia se vor desfășura prin mijloace
electronice, printr-o platformă online de videoconferință.
Art.2. Se aprobă procedura de desfășurare a ședințelor Comisiilor de specialitate precum și a ședinței
în plenul Consiliului Local al Municipiului Medgidia, în situațiile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre,
conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Primarul municipiului Medgidia, Secretarul General cu sprijinul Compartimentului Relatia cu
Consiliul Local și Monitorizarea Procedurilor Administrative și Consiliul Local al municipiului Medgidia vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezentul proiect de hotărâre se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării
controlului de legalitate, Primarului Municipiului Medgidia și factorilor interesati în vederea ducerii la
indeplinire Medgidia precum și compartimentului informatic pentru asigurarea publicității pe site-ul
Primăriei Municipiului Medgidia pentru a fi adus la cunoștință publică
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 16 voturi ,,pentru ,, din numărul de 16 .consilieri prezenți la ședință( lipsesc dnii Ion N.I. și Parpala F.) și
un număr de 18 consilieri în funcție. Dif:1ex.Instituţia Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar Hot.,1 primar, Comp. RCLMPA. Afisat CI Red 5 ex.
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