
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL 

AL MUNICIPIULUI FOCȘANI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  completarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului local al municipiului Focșani, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 572/2019 

 

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

extraordinară,   

          - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani  prin 

care se propune aprobarea completarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului local al municipiului Focșani aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 

572/2019, referatul de aprobare al acestuia înregistrat la nr. 31252/23.03.2020, raportul 

Serviciului administraţie publică locală, agricultură, înregistrat la nr. 

31254/23.03.2020; 

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

- având în vedere Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind 

instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României 

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

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

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

                                     

Art. 1  Se completează Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

local al municipiului Focșani aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 572/2019 cu 

art. 14^1 care va avea următorul cuprins: 

„Art. 14^1 Prin excepție, pe perioada stării de urgență, ședințele comisiilor de 

specialitate  se pot desfășura și online, nefiind necesară prezența în sală a membrilor 

acestora, cu excepția președintelui comisiei și a secretarului comisiei, alături de 

secretarul general al municipiului Focșani și primarul municipiului Focșani. 

În această situație votul va fi solicitat de președintele comisiei nominal fiecărui 

membru al comisiei și va fi exprimat de fiecare dintre membri prin mențiunea: 

„pentru”, „împotrivă” sau „abținere”. ” 

 

Art. 2  Se completează Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

local al municipiului Focșani aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 572/2019 cu 

art. 24^1 care va avea următorul cuprins: 

„Art. 24^1 Prin excepție, pe perioada stării de urgență, ședințele Consiliului local 

al municipiului Focșani se pot desfășura și online, nefiind necesară prezența în sală a 

membrilor acestuia, cu excepția președintelui de ședință, secretarului general al 

municipiului Focșani și primarului municipiului Focșani. 



Votul, în această situație va fi solicitat de președintele de ședință nominal 

fiecărui consilier local și va fi exprimat de fiecare dintre aceștia prin mențiunea: 

„pentru”, „împotrivă” sau „abținere”. ” 

 

Art. 3 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 rămân neschimbate. 

 

          Art. 4 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, 

             Nistoroiu Alexandru        

 

 

 

 

 

                                                                                     Contrasemnează,  

                                                                Secretarul general al municipiului Focşani, 

                                                                                Eduard Marian Corhană  
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