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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 23/2020 
privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local 

Mihalț 
 
 
                    Consiliul Local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședința ordinară din data 
de 23 martie 2020; 
                   Având în vedere: 
- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Mihalț, înregistrat cu 
nr.2018/2020, cu privire la completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 
Local Mihalț, aprobat prin HCL nr.18/2012;  
- Raportul de specialitate nr.2021/2020, întocmit de către secretarul general al comunei Mihalț; 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru administrație publică, juridică, apărarea 
ordinii și siguranței publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului și urbanism; 
                  În conformitate cu prevederile art.50 și art. 51 alin.(1) din Anexa nr.1 la Decretul 
Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; 
                  În temeiul art.129 alin.(2) lit. a) , alin.(3) lit. a) , art.139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. 
a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
                  Art.I. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului Local al comunei Mihalț, aprobat prin Anexa nr. 1 la HCL Mihalț 
nr.18/2012, prin introducerea după art.58 a art. 581 care va avea următorul conținut: 
”Art.581. În situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate, precum epidemiile, 
pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremurele, actele de terorism și alte situații similare, 
ședințele Consiliului Local Mihalț se pot desfășura prin mijloace electronice de comunicare, 
conform următoarei proceduri: 

1) Dispoziția de convocare a ședinței și proiectele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise 
consilierilor locali, în format electronic, prin mijloace electronice de comunicare; 
dispoziția de convocare a convocare a ședinței și proiectele înscrise pe ordinea de zi se vor 
publica și vor putea fi accesate pe site-ul oficial al Comunei Mihalț. 

2) Ședințele comisiilor de specialitate al Consiliului Local Mihalț se vor desfășura prin 
mijloace de comunicare electronice. Rapoartele de avizare se vor transmite de către 
președintele comisiei de specialitate, anterior desfășurării ședinței consiliului local, prin 
mijloace electronice, secretarului general al comunei, care asigură transmiterea acestuia 
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către consilierii locali  și inițiatori, cel târziu în ziua ședinței, anterior aprobării ordinii de 
zi; 

3) Ședințele consiliului local se vor desfășura prin mijloace electronice de comunicare/ 
mijloace de comunicare online, în funcție de mijloacele tehnice de desfășurare a ședinței. 

- la data și ora stabilite în dispoziția de convocare a ședinței consiliului local, consilierii locali vor 
deschide mijloacele tehnice de comunicare în vederea confirmării prezenței la ședință; 
- secretarul general al comunei va face apelul nominal în vederea înregistrării prezenței 
consilierilor și va comunica președintelui de ședință dacă există cvorumul pentru ședință. 
- ordinea de zi și proiectele de hotărâri se adoptă cu votul consilierilor exprimat prin apel nominal 
efectuat de președintele de ședință, sau prin vot electronic, în funcție de mijloacele de comunicare 
folosite. 
- rezultatele votului vor fi consemnate de către secretarul general al comunie în procesul verbal al 
ședinței. 
                Art. II. Celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare și funcționare al 
Consiliului Local Mihalț, aprobat prin Anexa la HCL Mihalț nr.18/2012, rămân neschimbate. 
                Art. III. Hotărârea se comunică primarului comunei Mihalț, secretarului comunei, 
consilierilor locali, Instituției Prefectului – Județul Alba, afișaj. 
 
 

                                                                       Mihalț la 23.03.2020 
 

                Președinte de ședință,                                     Contrasemnează secretar, 
              Consilier Dorin Breazu                                         Mariana Salcău 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu nu număr de 13 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 
100% din numărul consilierilor în funcție (100% din numărul consilierilor prezenți). 
 
 


