
 

 

  

HOTĂRÂRE 

privind desfășurarea ședințelor Consiliului Județean Dolj și ale comisiilor de 

specialitate în situații excepționale 

 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 12338/25.03.2020 întocmit de 

Secretarul general al județului, raportul Serviciului Juridic Administrație Locală  nr. 

12339/25.03.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

în baza art.7 alin.(2) și art.9 alin.(1) din O.U.G. nr.1/1999 privind regimul 

stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările 

ulterioare, a Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.266/2019 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Dolj și a 

adresei Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

nr.46408/23.03.2020, înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub 

nr.12267/24.03.2020,  

în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. a) coroborate cu cele ale alin. (2) 

lit. c), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă modalitățile alternative de desfășurare a ședințelor Consiliului 

Județean Dolj și ale comisiilor de specialitate în situații excepționale, constatate de 

către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, 

cutremure, acte de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor 

județeni la locul desfășurării ședințelor Consiliului Județean Dolj sau ale comisiilor 

de specialitate, după cum urmează: 

- ședințele Consiliului Județean Dolj, precum și ale comisiilor de specialitate 

se desfășoară prin mijloace electronice stabilite anterior ședinței. Rezultatele 

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

verbal al ședinței; 
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- adoptarea hotărârilor consiliului județean se face prin vot deschis, nominal, 

transmis electronic;  

- prezența consilierilor județeni poate fi constatată prin orice mijloace 

electronice de comunicare stabilite anterior ședinței; 

Art.2 - Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 266/2019 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Dolj 

își mențin aplicabilitatea. 

Art.3 - Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și consilierii 

județeni vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotărâre privind desfășurarea ședințelor Consiliului 

Județean Dolj și ale comisiilor de specialitate în situații excepționale 

 

 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.266/2019 a fost aprobat 

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Dolj. 

Potrivit dispozițiilor art.7 alin.(2) și art.9 alin.(1) din O.U.G. nr.1/1999 privind 

regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările 

ulterioare, ”1) La instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, unele atribuţii 

ale administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice 

locale trec în competenţa autorităţilor militare şi a altor autorităţi publice, 

prevăzute în decretul de instituire a stării de asediu sau de urgenţă. 

(2) Autorităţile civile ale administraţiei publice continuă exercitarea atribuţiilor 

care nu au fost transferate autorităţilor prevăzute la alin. (1) şi au obligaţia de a 

acorda sprijin acestora. 

Art.9 (1) Conducătorii autorităţilor publice, ai celorlalte persoane juridice, 

precum şi persoanele fizice au obligaţia să respecte şi să aplice toate măsurile 

stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă, în actele normative conexe, precum şi 

în ordonanţele militare sau în ordine, specifice stării instituite”. 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin adresa nr. 

46408/23.03.2020, înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub nr.12267/24.03.2020 

transmite tuturor autorităților administrației publice recomandarea de adoptare a 

unor măsuri necesare pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului SARS-Cov2 

pe teritoriul României. 

 Ținând cont de contextul actual referitor la limitarea și diminuarea răspândirii 

coronavirusului care reprezintă o urgență de sănătate publică pentru cetățeni, pentru 

autoritățile administrației publice centrale și locale, dar și de faptul că regulamentul 

mai sus menționat nu cuprinde anumite prevederi privind desfășurarea ședințelor 

de consiliu județean/comisii de specialitate în situații deosebite, se impune stabilirea 

unor modalități alternative de desfășurare a acestora în situații excepționale 

constatate de către autoritățile abilitate.  



 Față de cele mai sus prezentate, pentru buna desfășurare a ședințelor 

Consiliului Județean Dolj și ale comisiilor de specialitate ale acestuia, propunem 

adoptarea următoarelor modalități alternative de desfășurare în situații excepționale 

constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene 

naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații care fac imposibilă 

prezența consilierilor județeni la locul desfășurării ședințelor Consiliului Județean 

Dolj sau ale comisiilor de specialitate: 

- ședințele Consiliului Județean Dolj precum și ale comisiilor de specialitate 

se desfășoară prin mijloace electronice stabilite anterior ședinței. Rezultatele 

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

verbal al ședinței; 

- adoptarea hotărârilor consiliului județean se face prin vot deschis, nominal, 

transmis electronic;  

- prezența consilierilor județeni poate fi constatată prin orice mijloace 

electronice de comunicare stabilite anterior ședinței; 

Menționăm faptul că modalitățile mai sus enumerate, propuse pentru buna 

desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Dolj sunt conforme cu prevederile 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Față de cele mai sus expuse propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind desfășurarea ședințelor Consiliului Județean Dolj în situații excepționale. 

Anexăm proiectul de hotărâre. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.12339/25.03.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind desfășurarea ședințelor Consiliului Județean Dolj și ale 

comisiilor de specialitate în situații excepționale 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de 

compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat 

Proiectul de hotărâre privind desfășurarea ședințelor Consiliului Județean Dolj și ale 

comisiilor de specialitate în situații excepționale propus de președintele Consiliului Județean 

Dolj și  a constatat următoarele:  

1) Obiectul/domeniul reglementat: Proiectul de hotărâre privind privind 

desfășurarea ședințelor Consiliului Județean Dolj și ale comisiilor de specialitate 

în situații excepționale;  

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 

regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 

respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se 

pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv 

prevederile:  

- Art.7 alin.2 și art.9 alin.1 din OUG 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul 

stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.173 alin.(1) lit.a) , alin.2 lit.c, art.182 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului: noile prevederi aprobate vor fi puse în aplicare. 

     

     Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre 

este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al 

legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl 

avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de 

hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile 

prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea 

proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul. 

 

Avizat,                                                                                                        Întocmit, 

    Director Executiv                    Consilier Juridic, 

 

   DAIANA STOICA                                                                               Manea Mioara-Veronica 

 
 


