
ROMÂNIA 
JUDEŢULILFOY 
COMUNA STEFANESTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL' 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

~ri1:~rn~.]Z~I~.f·~·1·1e·~·~i1.~~ .. v:~.:,. 

Zi. .. 0.3 ..... luna .. .O.JJ. ... ~~."--'.. __ ..,_,,...., • 

privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea nr. 100/20.12.2019 
(aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al 

comunei Ştefăneştii de Jos) 

Având în vedere: 
- Adresa emisă de Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov înregistrată la Primăria 

Comunei Ştefăneştii de Jos cu numărul 6145 din data de 24.03.2020 privind 
implementarea măsurilor necesare pentru împiedicarea măsurilor răspândirii 
coronavirusului SARS-Cov2, cu rugămintea de a dispune măsurile ce se impun 
potrivit competenţelor; 
Referatul de aprobare al primarului comunei Ştefăneştii de Jos; 

Referatul secretarului general al comunei Ştefăneştii de Jos; 
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate; 
Art. 50 din Decretul Presedintelui României nr. 195 din data de 16 martie 2020 

' 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, din data 16 martiei 2020 prin 
care se instituie starea de urgenţă pe teritoriul României; 
În temeiul art. 129 alin. (3) lit. c) din 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

HOTĂRĂSTE: 
' 

Art. 1. Se completează art. 28 din Anexa la Hotărârea nr. 100/20.12.2019, în 
sensul introducerii unui nou aliniat (18), cu următorul conţinut: 

,,(18) În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum: 
epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism şi alte 
situaţii similare, şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului local se pot 
desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferinţă 
(Whatsapp ). Rezultatul votului/avizul va fi transmis anterior desfăşurării şedinţei 

consiliului local, prin mijloace electronice, Secretarului general al comunei, care 
asigură transmiterea acestuia către consilierii locali şi iniţiatori, cel mai târziu în ziua 
şedinţei, anterior aprobării ordinii de zi. Avizul va fi susţinut de către preşedintele 
comisiei de specialitate, în cadrul şedinţei consiliului local, desfăşurate prin mijloace 
electronice, pe o platformă on-line de videoconferinţă (Whatsapp)." 

Art. 2. După art. 29 din Anexa la Hotărârea nr. 100/20.12.2019, se introduce un 
nou articol 29 1

, cu următorul conţinut: 

,,Art. 29 1 (1) În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, 
precum: epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism 
şi alte situaţii similare, şedinţele consiliului local se pot desfăşura prin mijloace 
electronice, printr-o platformă on-line de videoconferinţă (Whatsapp ), cu respectarea 
procedurii stabilite. 



(2) În situaţiile prevăzute la alin. 1, participarea cetăţenilor cu domiciliul sau 
reşedinţa în comuna Ştefăneştii de Jos, precum şi a persoanelor prevăzute la art. 28 
alin.2 lit. a) şi b) la şedinţele consiliului local şi posibilitatea de a lua cuvântul fără 
drept de vot la punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, se realizează în două 
modalităţi: 

a) prin înscrierea acestora pe platforma on-line de videoconferinţă (Whatsapp ), 
pe baza unui formular completat on-line, înainte cu minim 4 ore de ora stabilită pentru 
începerea şedinţei ordinare, minim 2 ore înainte de ora stabilită pentru începerea 
şedinţei extraordinare, respectiv minim 1 oră înainte de ora stabilită pentru începerea 
şedinţei extraordinare, convocată de îndată. Cetăţenii care s-au înscris în condiţiile mai 
sus-menţionate vor primi un link prin e-mail, prin care se vor putea conecta la şedinta 
consiliului local şi vor putea lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au 
înscris, prin intermediul preşedintelui de şedinţă; 

b) prin accesul în sala de şedinţă, într-un spaţiu special amenajat, şi la platforma 
on-line de videoconferinţă (Whatsapp) cu respectarea măsurilor dispuse de către 

autorităţile competente în materie." 

Art. 3. Se completează art. 31 din Anexa la Hotărârea nr. 100/20.12.2019, în 
sensul introducerii a două noi aliniate, cu următorul conţinut: 

,,( 16) În situaţii excepţionale în care şedinţele consiliului local şi ale comisiilor 
de specialitate se desfăşoară prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de 
videoconferinţă (Whatsapp ), avizul comisiei de specialitate se transmite Secretarului 
general al comunei, prin mijloace electronice. În acelaşi mod, se înaintează avizul către 
consilierii locali şi iniţiatori, după caz, cel mai târziu în ziua şedinţei, anterior aprobării 
ordinii de zi." 

„(17) În situaţii excepţionale în care şedinţele consiliului local şi ale comisiilor 
de specialitate se desfăşoară prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de 
videoconferinţă (Whatsapp ), votul deschis al consilierilor locali se exprimă prin apel 
nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă sau prin vot electronic". 

Art. 5. Celelalte prevederi ale Anexei la Hotărârea nr. 100/20.12.2019, rămân 
neschimbate. 

Art. 6. Secretarul general al comunei aduce la cunoştinţă publică prezenta 
hotărâre, respectiv o comunică Primarului comunei Ştefăneştii de Jos şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Ilfov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 

INIŢIATOR, VIZAT, 
VICE MAR, SECRETAR GENE L UNEI 

GHEORG IŢ MIRCEA GAFTONCORI 

~ 
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ROMÂNIA 
JUDEŢULILFOY 
COMUNA ŞTEFANEŞTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. I ----- - ------------
privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea nr. 100/20.12.2019 

( aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al 
comunei Ştefăneştii de Jos) 

Având în vedere: 
- Adresa emisă de Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov înregistrată la Primăria 

Comunei Ştefăneştii de Jos cu numărul 6145 din data de 24.03.2020 privind 
implementarea măsurilor necesare pentru împiedicarea măsurilor răspândirii 

coronavirusului SARS-Cov2, cu rugămintea de a dispune măsurile ce se impun 
potrivit competenţelor; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Ştefăneştii de Jos; 
- Referatul secretarului general al comunei Ştefăneştii de Jos; 
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate; 
- Art. 5 O din Decretul Preşedintelui României nr. 195 din data de 16 martie 2020 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, din data 16 martiei 2020 prin 
care se instituie starea de urgenţă pe teritoriul României; 
În temeiul art. 129 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

HOTĂRĂSTE: 
' 

Art. 1. Se completează art. 28 din Anexa la Hotărârea nr. 100/20.12.2019, în 
sensul introducerii unui nou aliniat (18), cu următorul conţinut: 

,,(18) În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum: 
epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism şi alte 
situaţii similare, şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului local se pot 
desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferinţă 
(Whatsapp ). Rezultatul votului/avizul va fi transmis anterior desfăşurării şedinţei 

consiliului local, prin mijloace electronice, Secretarului general al comunei, care 
asigură transmiterea acestuia către consilierii locali şi iniţiatori, cel mai târziu în ziua 
şedinţei, anterior aprobării ordinii de zi. Avizul va fi susţinut de către preşedintele 
comisiei de specialitate, în cadrul şedinţei consiliului local, desfăşurate prin mijloace 
electronice, pe o platformă on-line de videoconferinţă (Whatsapp )." 

Art. 2. După art. 29 din Anexa la Hotărârea nr. 100/20.12.2019, se introduce un 
nou articol 29 1

, cu următorul conţinut: 

,,Art. 29 1 
( 1) În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, 

precum: epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism 
şi alte situaţii similare, şedinţele consiliului local se pot desfăşura prin mijloace 
electronice, printr-o platformă on-line de videoconferinţă (Whatsapp ), cu respectarea 
procedurii stabilite. 



(2) În situaţiile prevăzute la alin. 1, participarea cetăţenilor cu domiciliul sau 
reşedinţa în comuna Ştefăneştii de Jos, precum şi a persoanelor prevăzute la art. 28 
alin.2 lit. a) şi b) la şedinţele consiliului local şi posibilitatea de a lua cuvântul fără 
drept de vot la punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, se realizează în două 
modalităti: , 

a) prin înscrierea acestora pe platforma on-line de videoconferinţă (Whatsapp ), 
pe baza unui formular completat on-line, înainte cu minim 4 ore de ora stabilită pentru 
începerea şedinţei ordinare, minim 2 ore înainte de ora stabilită pentru începerea 
şedinţei extraordinare, respectiv minim 1 oră înainte de ora stabilită pentru începerea 
şedinţei extraordinare, convocată de îndată. Cetăţenii care s-au înscris în condiţiile mai 
sus-menţionate vor primi un link prin e-mail, prin care se vor putea conecta la şedinta 
consiliului local şi vor putea lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au 
înscris, prin intermediul preşedintelui de şedinţă; 

b) prin accesul în sala de şedinţă, într-un spaţiu special amenajat, şi la platforma 
on-line de videoconferinţă (Whatsapp) cu respectarea măsurilor dispuse de către 

autorităţile competente în materie." 

Art. 3. Se completează art. 31 din Anexa la Hotărârea nr. 100/20.12.2019, în 
sensul introducerii a două noi aliniate, cu următorul conţinut: 

,,( 16) În situaţii excepţionale în care şedinţele consiliului local şi ale comisiilor 
de specialitate se desfăşoară prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de 
videoconferinţă (Whatsapp ), avizul comisiei de specialitate se transmite Secretarului 
general al comunei, prin mijloace electronice. În acelaşi mod, se înaintează avizul către 
consilierii locali şi iniţiatori, după caz, cel mai târziu în ziua şedinţei, anterior aprobării 
ordinii de zi." 

„(17) În situaţii excepţionale în care şedinţele consiliului local şi ale comisiilor 
de specialitate se desfăşoară prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de 
videoconferinţă (Whatsapp ), votul deschis al consilierilor locali se exprimă prin apel 
nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă sau prin vot electronic". 

Art. 5. Celelalte prevederi ale Anexei la Hotărârea nr. 100/20.12.2019, rămân 
neschimbate. 

Art. 6. Secretarul general al comunei aduce la cunoştinţă publică prezenta 
hotărâre, respectiv o comunică Primarului comunei Ştefăneştii de Jos şi Instituţiei 

Prefectului Judeţului Ilfov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

GAFTON CORINA ANDREEA 

Consilieri prezenti: _la şedinţa extraordinară de îndată din 09.04.2020 
Cu un număr de __ voturi "pentru" din 13 consilieri in funcţie 



Prirnaria c~.J~ Stefaneşti 1 de Jos 

Mr ......... ...... .. a ......................... . 
REFERAT DE APROBARE Zi .. {).~ .. . Luna . .OJ ... A:,J.:;k?i.). 

privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea nr. 100/20.12.2019 
( aprobarea Regulametului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al 

comunei Ştefăneştii de Jos) 

Având în vedere: 

- Adresa emisă de Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov, înregistrată la Primăria 

Comunei Ştefăneştii de Jos cu numărul 6145 din data de 24.03.2020, privind 

implementarea măsurilor necesare pentru împiedicarea măsurilor răspândirii 

coronavirusului SARS-Cov2; 

- Raportul compartimentului de specialitate al secretarului Comunei Ştefăneştii de 

Jos· 
' 

- Art. 50 din Decretul Presedintelui României nr. 195 din data de 16 martie 2020 
' 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, din data 16 martiei 2020 prin 

care se instituie starea de urgenţă pe teritoriul României. 

În conformitate cu art. 129 alin. (3) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ, propun Consiliului Local al comunei Ştefăneştii de Jos spre dezbatere 

şi aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la 

Hotărârea nr. 100/20.12.2019 (aprobarea Regulametului de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Local al comunei Ştefăneştii de Jos). 

ĂMIRCEA 



REFERAT 
privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea nr. 100/20.12.2019 

( aprobarea Regulametului de Organizare şi Funcţionare al n~iiif J!-~vldiaJI Jos 

comunei Ştefăneştii de Jos) Nr .. ........ .. .. :.>. .............. ............. ... . 
l.i ... {/~ ... luna .. ..fJJ ... Ân.}/)J .. 

Prin prezentul referat, propun spre aprobare Consiliului Local al Comunei 
Ştefăneştii de Jos modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea nr. 100/20.12.2019 
(aprobarea Regulametului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al 
comunei Ştefăneştii de Jos) ca urmare a instituirii stării de urgenţă pe teritoriul 
României prin Decretul Preşedintelui României nr. 195 din data de 16 martie 2020. 

A vând în vedere adresa emisă de Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov, înregistrată 
la Primăria Comunei Ştefăneştii de Jos cu numărul 6145 din data de 24.03.2020, 
privind implementarea măsurilor necesare pentru împiedicarea măsurilor răspândirii 
coronavirusului SARS-Cov2 şi luând în considerare analiza specificului activităţilor 
desfăşurate în cadrul instituţiei primarului, se propun următoarele modificări: 

1. Se completează art. 28 din Anexa la Hotărârea nr. 100/20.12.2019, în sensul 
introducerii unui nou aliniat ( 18), cu următorul conţinut: 

,,(18) În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum: 
epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism şi alte 
situaţii similare, şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului local se pot 
desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferinţă 

(Whatsapp ). Rezultatul votului/avizul va fi transmis anterior desfăşurării şedinţei 
consiliului local, prin mijloace electronice, Secretarului general al comunei, care 
asigură transmiterea acestuia către consilierii locali şi iniţiatori, cel mai târziu în ziua 
şedinţei, anterior aprobării ordinii de zi. Avizul va fi susţinut de către preşedintele 
comisiei de specialitate, în cadrul şedinţei consiliului local, desfăşurate prin mijloace 
electronice, pe o platformă on-line de videoconferinţă (Whatsapp )." 

2. După art. 29 din Anexa la Hotărârea nr. 100/20.12.2019, se introduce un nou 
articol, 29 1

, cu următorul continut: , 

,,Art. 29 1 
( 1) În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, 

precum: epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism 
şi alte situaţii similare, şedinţele consiliului local se pot desfăşura prin mijloace 
electronice, printr-o platformă on-line de videoconferinţă (Whatsapp ), cu respectarea 
procedurii stabilite. 

(2) În situaţiile prevăzute la alin. 1, participarea cetăţenilor cu domiciliul sau 
reşedinţa în comuna Ştefăneştii de Jos, precum şi a persoanelor prevăzute la art. 28 
alin.2 lit. a) şi b) la şedinţele consiliului local şi posibilitatea de a lua cuvântul fără 
drept de vot la punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, se realizează în două 
modalităţi: 



a) prin înscrierea acestora pe platforma on-line de videoconferinţă (Whatsapp ), 
pe baza unui formular completat on-line, înainte cu minim 4 ore de ora stabilită pentru 
începerea şedinţei ordinare, minim 2 ore înainte de ora stabilită pentru începerea 
şedinţei extraordinare, respectiv minim 1 oră înainte de ora stabilită pentru începerea 
şedinţei extraordinare, convocată de îndată. Cetăţenii care s-au înscris în condiţiile mai 
sus-menţionate vor primi un link prin e-mail, prin care se vor putea conecta la şedinta 
consiliului local şi vor putea lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au 
înscris, prin intermediul preşedintelui de şedinţă; 

b) prin accesul în sala de şedinţă, într-un spaţiu special amenajat, şi la platforma 
on-line de videoconferinţă (Whatsapp) cu respectarea măsurilor dispuse de către 

autorităţile competente în materie." 

3. Se completează art. 31 din Anexa la Hotărârea nr. 100/20.12.2019, în sensul 
introducerii a două noi aliniate, cu următorul conţinut: 

,,( 16) În situaţii excepţionale în care şedinţele consiliului local şi ale comisiilor 
de specialitate se desfăşoară prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de 
videoconferinţă (Whatsapp ), avizul comisiei de specialitate se transmite Secretarului 
general al comunei, prin mijloace electronice. În acelaşi mod, se înaintează avizul către 
consilierii locali şi iniţiatori, după caz, cel mai târziu în ziua şedinţei, anterior aprobării 
ordinii de zi." 

,,( 17) În situaţii excepţionale în care şedinţele consiliului local şi ale comisiilor 
de specialitate se desfăşoară prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de 
videoconferinţă (Whatsapp ), votul deschis al consilierilor locali se exprimă prin apel 
nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă sau prin vot electronic". 

SECRETAR GENERA . 
GAFTON CORI A 


