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 H O T Ă R Â R E A nr.16/2020 
privind aprobarea Regulamentului privind desfășuraeea  şedinţelor  

Consiliului Local al comunei Ciumani pe timpul stării de urgență 

 
          Consiliul Local al comunei Ciumani,  

 Având în vedere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.20/2020 inițiat de 

primarul comunei Ciumani privind  aprobarea regulamentului privind desfășurarea ședințelor 

Consiliului Local al comunei Ciumani pe timpul stării de urgență 

 Văzând raportul de specialitate nr.20/2020 întocmit de secretarul general UAT 
Comuna Ciumani  și avizul consultativ favorabil al Comisiei de specialitate pentru 
administrația publică, 

         Luând în cosiderare prevederile: 
          - art.134, art.137- 139 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 

          - Art.50 din Anexa nr.1 la Decretul Președintelui României nr.195/16 martie 2020 prin 
care a fost instituită starea de urgență pe o durată de 30 zile pe întreg teritoriul României ,  

         - Ordonanța Militară  nr.2/2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, 
 - Adresa nr.46408/23.03.2020 al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației, 

     În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) litera a) și alin.(3) litera a), art.133 alin.(1), 
art.139 alin.(1) și alin.(3) litera g), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

          Art.1. -  Se aprobă Regulamentul privind desfășurarea şedinţelor Consiliului Local al 
comunei Ciumani pe timpul stării de urgență, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

          Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Ciumani. 
         Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general UAT se va comunica Instituţiei 

Prefectului Harghita, Primarului comunei Ciumani şi se aduce la cunoștință publică. 
 

 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                Contrasemnează pentru legalitate, 

          Király Szabolcs                                   Secretar general: Balogh Zita    
 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa extraordinară din 
data de 30.03.2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 12 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
  


