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                                     Nr. 50 din 26.03.2020 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Botoşani 

 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de ______.2020, 

urmare adresei nr. 46408 din 23.03.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației și adresei nr. 4544 din 24.03.2020 a Instituției Prefectului-Județul Botoșani, 

analizând Referatul de aprobare nr. 4346 din 25.03.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Botoşani privind necesitatea completării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Botoşani, 

având în vedere: - Raportul de specialitate nr. 4347 din 25.03.2020 al Direcţiei Juridică, 

Administraţie Publică Locală,  

- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare și parteneriate, 

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente 

istorice şi de arhitectură, protecția mediului și turism; 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, 

activități social-culturale, sportive, tineret și de agreement; 

în conformitate cu art. 50 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe 

teritoriul României,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 După articolul nr. 46 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Botoşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 155 din 31.10.2019, se 

introduc două noi articole, 461 și 46
2
, cu următorul cuprins: 

“Art. 46
1
 În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum epidemiile, 

pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremurele, actele de terorism şi alte situaţii care fac 

imposibilă prezenţa consilierilor județeni la locul desfășurării ședințelor consiliului județean, şedinţele 

consiliului județean sau ale comisiilor de specialitate se desfăşoară prin mijloace electronice în baza 

unei proceduri aprobate cu celeritate prin hotărâre a consiliului județean cu majoritate simplă. 

Art. 46
2
 Ședințele Consiliului Județean Botoșani se pot desfășura prin mijloace electronice 

conform următoarei proceduri: 

- dispoziția de convocare a ședinței și proiectele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise în 

format electronic pe adresele de e-mail comunicate de consilierii județeni; prin excepție, pentru 



consilierii județeni care nu au comunicat o adresa de e-mail, transmiterea materialelor de ședință se va 

face prin alte mijloace electronice comunicate de către aceștia; dispoziția de convocare a ședinței și 

proiectele înscrise pe ordinea de zi se vor publica și vor putea fi accesate pe site-ul Consiliului 

Județean Botoșani; 

- ședințele comisiilor de specialitate ale consiliului județean se vor desfășura prin mijloace 

electronice. Rezultatul votului/avizul va fi transmis, de către președintele comisiei de specialitate sau, 

după caz, secretarul acesteia, anterior desfășurării ședinței consiliului județean, prin mijloace 

electronice, secretarului general al județului, care asigură transmiterea acestuia către consilierii județeni 

și inițiatori, cel mai târziu în ziua ședinței, anterior aprobării ordinii de zi; 

- președintele comisiei de specialitate sau, după caz, secretarul acesteia, va transmite, prin 

mijloace electronice, secretarului general al județului prezența și procesele-verbale ale comisiei de 

specialitate până la finalul fiecărei luni calendaristice; 

- ședințele consiliului județean se vor desfășura prin mijloace electronice de comunicare, 

precizarea acestora urmând a fi făcută prin dispoziția de convocare, în funcție de mijloacele tehnice de 

desfășurare a ședinței;  

- la data și ora stabilite în dispoziția de convocare a ședinței consiliului județean, consilierii 

județeni vor deschide mijloacele tehnice de comunicarea electronică în vederea confirmării prezenței la 

ședință;  

- secretarul general al județului va face apelul nominal în vederea înregistrării prezenței 

consilierilor județeni și va comunica președintelui consiliului județean dacă există cvorumul pentru 

ședință; 

- ordinea de zi și proiectele de hotărâri se adoptă cu votul deschis al consilierilor județeni care 

se exprimă prin apel nominal, efectuat de președintele consiliului județean, sau prin vot electronic, în 

funcție de mijloacele tehnice de desfășurare a ședinței; 

- rezultatele votului vor fi consemnate de către secretarul general al județului în procesul verbal 

al ședinței; 

- ședința va fi înregistrată, în funcție de mijloacele tehnice de desfășurare a ședinței; 

- compartimentul de informatică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean va 

asigura asistență și consiliere membrilor consiliului județean la solicitarea acestora.” 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Botoşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 155 din 31.10.2019, 

rămân neschimbate, urmând a se aplica în mod corespunzător. 

Art. 3 Președintele consiliului județean, vicepreședinții consiliului județean, consilierii 

județeni, secretarul general al județului și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

județean vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE, Avizat pentru legalitate: 

  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Costică MACALEȚI Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

Botoşani 

Nr. ______ din _______ 2020 



 
Nr. 4346 din 25.03.2020 

 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

 Doamnelor şi domnilor consilieri,  

 

Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind completarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Botoşani. 

Prin adresa nr. 46408 din 23.03.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației, transmisă cu adresa nr. 4544 din 24.03.2020 a Instituției Prefectului-Județul Botoșani, a 

fost comunicată modalitatea în care consiliile locale își pot desfășura activitatea în perioada stării de 

urgență, respectiv prin completarea regulamentului de organizare și funcționare cu prevederi 

referitoare la posibilitatea de desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate și a consiliilor locale 

prin mijloace electronice. 

În conformitate cu prevederile art. 50 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de 

urgență pe teritoriul României, „Pe durata stării de urgenţă, autorităţile administraţiei publice 

centrale şi locale vor lua măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, 

contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare”. 

Pentru aplicarea Decretului nr. 195/2020 au fost emise Ordonanțele militare nr. 1, 2 și 3 din 

2020, prin care au fost dispuse unele măsuri pentru prevenirea răspândirii COVID-19. 

În contextul actual, pentru limitarea și diminuarea răspândirii coronavirusului SAARS-COV2, 

prin evitarea contactului direct între persoane, a fost elaborată o procedură privind desfășurarea 

ședințelor consiliului județean și comisiilor de specialitate prin mijloace electronice. 

Faţă de cele prezentate, supun spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în acest scop. 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 
 

Costică MACALEȚI 



 
              DIRECŢIA JURIDICĂ,  

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

               Nr. 4347 din 25.03.2020 

 

  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   

 

 

În conformitate cu prevederile art. 50 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de 

urgență pe teritoriul României, „Pe durata stării de urgenţă, autorităţile administraţiei publice 

centrale şi locale vor lua măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, 

contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare”. 

Pentru aplicarea Decretului nr. 195/2020 au fost emise Ordonanțele militare nr. 1, 2 și 3 din 

2020, prin care au fost dispuse unele măsuri pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Două dintre 

principalele măsuri sunt evitarea activităţilor la care participă un număr mare de persoane precum şi 

deplasarea persoanelor în afara motivelor strict reglementate. 

Prin adresa nr. 46408 din 23.03.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației, transmisă cu adresa nr. 4544 din 24.03.2020 a Instituției Prefectului-Județul Botoșani, a 

fost comunicată modalitatea în care consiliile locale își pot desfășura activitatea în perioada stării de 

urgență, respectiv prin completarea regulamentului de organizare și funcționare cu prevederi 

referitoare la posibilitatea de desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate și a consiliilor locale 

prin mijloace electronice. 

Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea şi 

înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de hotărâre privind 

completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Botoşani. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

AMALIA MARIAN 

 

 

 


