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HOTĂRÂRE
privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

al Consiliului Local Raciu 

Consiliul Local al Comunei Raciu, Judeţ Dâmboviţa,

Întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 30.03.2020,

Având în vedere:
- Prevederile Legii nr. 24 din 27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru ela-

borarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,re-

publicata;
- Prevederile art. 50 din Decretul Preşedintelui României nr. 195/ 2020 privind instituirea

starii de urgenta pe teritoriul Romaniei; 
- Prevederile Ordonanței militare nr. 2/21.03.2020; 
- Declararea „Pandemiei” de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii din data de 11.03.2020;
- Prevederile art. 134, alin. 2 şi 4, art. 137, alin. 1, art. 138, art. 139, alin. 5, lit. c din  O.U.G.

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile    H.C.L. Raciu nr. 6 din 18.02.2019 privind actualizarea Regulamentului de

Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Raciu; 

Luând act de:
- referatul de aprobare al primarului comunei Raciu, în calitatea sa de iniţiator al proiectului 

de hotărâre; 
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

comunei Raciu şi avizul comisiei de specialitate din cadrul CL Raciu; 

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se completează Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local Raciu,
actualizat prin prin H.C.L. nr.  6/18.02.2019, cu urmatoarele prevederi: 

(1) Şedinţele ordinare, extraordinare şi de îndată se pot organiza şi online, utilizând aplicaţia
de mesagerie WhatsApp, doar pe perioada instituirii măsurii stării de urgenţă. 

(2)  Convocatorul, proiectele de hotărâri, referatul de aprobare al iniţiatorului, rapoartele 
compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, avizele cu caracter con-
sultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi alte documente prevăzute de legi-
slaţia specială vor fi comunicate online prin mijloace electronice.

Art. 2 Nu se vor iniţia proiecte de hotărâri cu caracter individual unde este necesar votul secret
al consilierilor locali. 

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi instituţiilor
interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL,
       Consilier local Şerban Ion  jr. Zaharia Alin
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