
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL 

AL MUNICIPIULUI FOCȘANI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Consiliului local al municipiului Focșani, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului local nr. 572/2019, completată prin 

H.C.L. nr. 89/2020 

 

         Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă 

ordinară,   

          - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani  prin 

care se propune aprobarea modificarea și completarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Consiliului local al municipiului Focșani, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului local nr. 572/2019, completată prin H.C.L. nr. 89/2020, referatul de 

aprobare al acestuia înregistrat la nr. 45039/22.05.2020, raportul Serviciului 

administraţie publică locală, agricultură, înregistrat la nr.  45129/22.05.2020; 

- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică; 

- având în vedere Ordonanța de urgență nr. 61/2020 privind completarea Legii 

cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

       - în baza art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), art. 136 alin. (1),  art. 139 alin. 

(3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

                                     

Art. 1  Modificarea art. 14 alin. (1) din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului local al municipiului Focșani aprobat prin Hotărârea 

Consiliului local nr. 572/2019, completată prin H.C.L. nr. 89/2020 care va avea 

următorul cuprins: 

„alin. (1) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul 

majorităţii simple a membrilor lor. Se consideră prezenți la ședință și consilierii locali 

care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice.”. 

 

Art. 2  Modificarea art. 20 alin. (5), lit. a) din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului local al municipiului Focșani aprobat prin Hotărârea 

Consiliului local nr. 572/2019, completată prin H.C.L. nr. 89/2020 care va avea 

următorul cuprins: 

„lit. a) data și ora desfășurării;”. 

 

Art. 3  Completarea art. 20 alin. (5), după lit. a) din Regulamentul de organizare 

și funcționare a Consiliului local al municipiului Focșani aprobat prin Hotărârea 

Consiliului local nr. 572/2019, completată prin H.C.L. nr. 89/2020 cu două noi litere: 

lit. a^1 și lit. a^2, care vor avea următorul cuprins: 

„a^1) modalitatea de desfășurare;” 



„a^2) locul desfășurării, în cazul ședințelor cu participarea fizică a consilierilor 

locali, sau aplicațiile electronice folosite, în cazul ședințelor desfășurate prin mijloace 

electronice;”. 

 

Art. 4  Modificarea art. 23 alin. (1) din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului local al municipiului Focșani aprobat prin Hotărârea 

Consiliului local nr. 572/2019, completată prin H.C.L. nr. 89/2020 care va avea 

următorul cuprins: 

„alin. (1) Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii 

consilierilor locali în funcţie. Se consideră prezenți la ședință și consilierii locali care 

participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice.” 

 

Art. 5 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 572/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului local al municipiului Focșani, completată prin H.C.L. nr. 89/2020 rămân 

neschimbate. 

 

          Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie 

publică locală, agricultură, birourilor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focşani, 

conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul administraţie publică 

locală, agricultură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

             Ionuț Mersoiu     

 

 

 

 

 

                                                                                     Contrasemnează,  

                                                                Secretarul general al municipiului Focşani, 

                                                                                Eduard Marian Corhană  
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