
 

 
       Anexa nr.1 la HCL 16/2020 

 
 
 

REGULAMENT PRIVIND DESFĂȘURAREA ŞEDINŢELOR  
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CIUMANI PE TIMPUL STĂRII DE URGENȚĂ 

 
 

CAPITOLUL 1 

INTRODUCERE 
1.1.Prezentul Regulament reglementează procedura de desfășurare a ședințelor  

Consiliului local Ciumani pe timpul stării de urgență instituită de Președintele României prin 
Decretul nr.195 din 16 martie 2020. 

 
 

CAPITOLUL 2 

 
CONVOCAREA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL 

 
2.1. Consilierii locali vor fi convocați prin mijloace electronice prin adresa de e-mail 

csomafalvi_onkormanyzat2016@yahoogroups.com , prin grija secretarului general al 
comunei Ciumani. 
2.2. În caz de forță majoră și/sau maximă urgență pentru rezolvarea intereselor 

locuitorilor comunei Ciumani, convocarea ședințelor extraordinare se va face de îndată. 
 

 
    CAPITOLUL 3 

CVORUMUL ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL 

 
3.1. Ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali 

în funcție. 
3.2. Prezența consilierilor locali, în contextul prevederilor art.50 din anexa nr.1 al 

Decretului Președintelui României nr.195 din data de 16 martie 2020, poate fi constatată 
prin orice mijloc electronic de comunicare. 
 

 
CAPITOLUL 4 

ADOPTAREA HOTĂRÂRILOR 
 

4.1. Formularea şi depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri, 

precum  formularea și depunerea avizelor consultative ale proiectelor de hotărâre 

înscrise pe ordinea de zi, se trimit electronic pe adresa de e-mail 

csomafalvi_onkormanyzat2016@yahoogroups.com. 

4.2. Votul deschis se exprimă electronic prin orice mijloc electronic de comunicare. 
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4.3. Rezultatele votării vor fi consemnate de către secretarul general al comunei 

Ciumani în procesul verbal al ședinței. 

 
CAPITOLUL 5 

 
DISPOZIŢII FINALE 

 
5.1. Înregistrarea video a ședințelor de Consiliu Local al comunei Ciumani pe perioada 
stării de urgență se suspendă. 

5.2. Pentru asigurarea liberului acces la informațiile de interes public, secretarul general 
UAT comuna Ciumani va pune la dispoziția celor interesați, procesele verbale întocmite la 

ședințele Consiliului Local. 
5.3. Prezentul regulament se adoptă prin votul  majoritătii simple și  intră în vigoare 
începând cu prima şedinţă de consiliu local. 
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