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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea completării art. 42 din Regulamentul de organizare și funcționare al 

Consiliului Local Orășenesc Amara  
 

Consiliul Local Orășenesc Amara, întrunit în ședință extraordinară 
Având în vedere : 
-adresa nr. 46408 din 23.03.2020, a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației; 
-referatul de aprobare nr. 77 din 24.03.2020, al Primarului Orașului Amara; 
-raportul nr. 78 din 24.03.2020, al Compartimentului administrație publică, relații cu publicul, 

juridic;  
-raportul de avizare nr. 52 din 25.03.2020, al Comisiei juridice și de disciplină, muncă și 

protecție socială, 
Examinând : 
-prevederile art. 50 din anexa nr. 1 la Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 

privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; 
-prevederile art. 60 din Legea nr. 24 din 2000 privind normele de tehnică legislativă, cu 

modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art. 11 alin. (2) și alin. (9), art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (1), (2) și (4), art. 24 alin. 

(1) lit. c), art. 42 și art. 58 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Orășenesc 
Amara, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 165  din 23.12.2019: 

 -prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 134 alin. (2), art. 137 alin. (1) și  art. 
139  alin.  (5) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

  În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
Art.1 Se aprobă completarea art. 42 din Regulamentul de organizare și funcționare al 

Consiliului Local Orășenesc Amara, cu un nou alineat,  după cum urmează : 
După alineatul inițial, care devine alineatul (1) se introduce un nou alineat, (2), cu următorul 

cuprins : “ În situații excepționale, constatate sau decretate de către autoritățile competente, precum 
epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, actele de terorism și alte situații care fac  
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imposibilă prezența fizică a consilierilor locali la Sala de festivități a Consiliului Local Orășenesc 
Amara, prin excepție de la prevederile art. 19 alin. (1), (2) și (4) din prezentul Regulament, ședințele  
Consiliului Local Orășenesc Amara și ale comisiilor de specialitate ale acestuia se desfășoară on line, 
prin vot electronic, conform procedurii din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Rezultatul votului va fi consemnat de către secretarul general al Orașului Amara în minuta și procesul-
verbal aferente ședinței respective”  

 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului general al Orașului Amara, 

Primarului Orașului Amara, Compartimentului administrație publică, relații cu publicul, juridic și 
Compartimentului contabilitate, salarizare, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Orașului Amara și va fi publicată pe site-ul și la avizierul Primăriei Orașului Amara. 

 
 
 
 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                               Mihaela STOIAN                                       SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                           Ştefan DOBRIŞ 
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