
 

 

  

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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