
ROMÂNIA 

JUDEȚUL CLUJ 

COMUNA SUATU 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

Primarul comunei Suatu, județul Cluj, 

În temeiul drepturilor conferite de art. 155 și urm. din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

Inițiază următorul 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 15 alineat 2 din Regulamentul de organizare şi 

funcționare al consiliului local Suatu, care va avea următorul conținut: 

„(2) Consilierii locali sunt convocaţi în scris sau prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al 

comunei Suatu, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziţiei sau documentului de convocare 

iniţiat de cel puţin o treime din numărul consilierilor locali în funcţie.” 

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 18 din Regulamentul de organizare şi funcționare al 

consiliului local Suatu, la care se adaugă un nou alineat după alineatul 5, cu următorul 

conținut: 

„(6) În condițiile art 19 alineatul 17, prezența consilierilor poate fi constatată prin orice mijloace electronice de 

comunicare considerate necesare , suficiente și legale în funcție de specificul comunei Suatu.” 

Art. 3. Se aprobă modificarea art. 19 din Regulamentul de organizare şi funcționare al 

consiliului local Suatu la care se adaugă un nou alineat după alineatul 16, cu următorul 

conținut: 

„(17) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, 

pandemiile, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații care fac 

imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor consiliului local, 

ședințele consiliului local sau al comisiilor de specialitate se desfășoară prin mijloace 

electronice în baza unei proceduri aprobate cu celeritate prin hotărâre a consiliului local cu 

majoritate simplă. Rezultatul votului vor fi consemnate de către secretarul general al unității 

administrativ teritoriale în procesul verbal al ședinței.” 

Art. 4. Se aprobă Procedura de desfășurare a ședințelor consiliului local și al comisiilor de 

specialitate în condițiile art. 19 alineatul 17 al Regulamentului de organizare şi funcționare 

actualizat al consiliului local al comunei Suatu, care va forma anexa nr. 1 la acest Regulament, 

și va avea următorul conținut: 

1. Convocarea consiliului local și al ședințelor comisiilor de specialitate se face într-un 

mod de comunicare la distanță, cum ar fi telefonul, transmiterea de emailuri, fax, 



folosirea unei aplicații care permite transmiterea de documente și/ sau mesaje, în 

funcție de posibilitățile de accesare ale acestor moduri de comunicare de către fiecare 

consilier local sau primar. 

2. Proiectul ordinii de zi al ședinței de consiliu local, precum orice alt document relevant 

se va urca pe pagina de internet al comunei http://www.comunasuatu.ro/, la acestea 

având acces orice persoana interesată. 

3. În data ședinței de consiliu local de la ora anunțată, prin grija secretarului toți 

consilierii locali, primarul comunei și viceprimarul vor fi invitați să participe la video- 

sau teleconferința în mediu electronic sau de comunicare la distanță. În cazul în care 

nu se poate realiza video- sau teleconferința, toți consilierii local, primarul și 

viceprimarul vor fi sunați de către secretarul general al comunei Suatu, și, în 

conformitate cu indicațiile președintelui de ședință, fiecare punct de vedere, părere și 

vot care se exprimă de participanții la ședința de consiliu local electronic va fi pusă în 

discuție de către secretarul general al comunei. 

4. Secretarul general al comunei Suatu va consemna în procesul verbal orice discuție 

desfășurată în cadrul ședinței virtuale, va lua act de avizul comisiilor de specialitate și 

va consemna rezultatul votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. 

5. Procesul verbal al ședinței va fi urcat pe pagina de internet al comunei după 

terminarea ședinței de consiliu local. 

Art. 5 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare actualizat al consiliului local al 

comunei Suatu, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Suatu. 

Art. 7. Prin grija secretarului general al comunei Suatu prezenta hotărâre se comunică către 

Instituția Prefectului Județului Cluj, Primarul comunei Suatu, Compartimentele din cadrul 

Primăriei comunei Suatu. 

 

 

PRIMAR, Contrasemnează,  

SZOBO MIHAI Secretar general, 

 Fekete Emőke 

 


