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HOTĂRÂRE 
privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei 

Bodești, aprobat prin Hotărârea nr. 37 din 31.08.2016  
 

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 1749/2020, raportul de specialitate nr. 1750/2020 întocmit 
de secretarul comunei Bodești prin care se propune modificarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului Local al comunei Bodești, aprobat prin Hotărârea nr.37/2016; 
 În conformitate cu prevederile art.51 din Anexa nr.1 la Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, Hotărârilor Comitetului Naţional şi Local pentru 
Situaţii Speciale de Urgenţă privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus 
și Ordonanţa Militară nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID - 19, modificată 
și completată cu Ordonanţa Militară nr. 3 din 24.03.2020  ; 
 În temeiul art.129 alin.2 lit. a coroborat cu alin.3 lit. a, art.134 alin.4, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi 
art.196 alin.1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre: 

 
 Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al 
comunei Bodești, aprobat prin Hotărârea nr. 37 din 31.08.2016, după cum urmează: 
 I. Art.19. - se completează cu trei noi alineate care vor avea următorul conţinut: 
„(4) În situaţii excepţionale, constatate potrivit prevederilor legale, şedinţele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local Bodești se pot desfăşura prin utilizarea mijloacelor electronice (on-line). 
(5) Rezultatul votului/avizul va fi transmis prin mijloace electronice (on-line), Secretarului general al 
comunei Bodești, cel mai târziu în preziua desfăşurării şedinţei. 
(6) Avizele comisiilor de specialitate şi amendamentele formulate de consilierii locali vor fi transmise de 
secretarul general, prin mijloace electronice (on-line), către consilierii locali şi iniţiatori, cel mai târziu în ziua 
şedinţei, până la ora 10,00.” 
 II. Art.39. - se introduce, după alin. 2, un nou alineat care va avea următorul conţinut: 
„In situaţii excepţionale, constatate potrivit prevederilor legale, şedinţele consiliului local se pot desfăşura 
prin mijloace electronice (on-line)”. 
 III. Art. 63 .- se completează cu un nou alineat care va avea următorul conţinut:  
„ (4) În situaţii excepţionale, constatate potrivit prevederilor legale, votul se poate exprima prin mijloace 
electronice (on-line)”. 
 Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul comunei Bodești prin 
aparatului de specialitate al primarului. 
 Art.3.  Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor 
interesate.  
 
 Nr. 17 din 26.03.2020 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de 
26.03.2020, cu respectarea art. 139, alin. (3) litera i), (majoritate absolută), coroborat cu art. 5, lit. cc) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi 
împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 
  

Preşedinte de şedință, 
 Manuela ILISEI   

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 
 


