
             Consiliul local orasenesc Seini  

 

H O T A R A R E A  NR.  13/ 2020 
 

privind aprobarea stabilirii unor masuri pe perioada de criza pentru desfasurarea sedintelor 

consiliului local si a comisiilor de specialitate 

 

              Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 

26.03.2020 ; 
 

Avand in vedere : 

-Referatul de aprobare al primarului orasului Seini; 

- Decretul nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul 

Romaniei ; 

- Ordonantei militare nr. 2 din 21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii 

COVID – 19 ; 

- Ordonantei Militare nr. 3 din 24.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii 

COVID – 19 ; 

- Proiectul de hotarare ; 

- Avizul comisiei administratie publica din cadrul Consiliului local Seini ;  

- Avizul secretarului orasului; 

 In temeiul prevederilor art. 129, art. 139, art. 196, al. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

H O T A R A S T E 
 

 Art.1. Sedintele Consiliului local si ale comisiilor de specialitate se vor desfasura pe 

perioada starii de criza online, prin email, whatsapp, sau alte mijloace de comunicare la 

distanta. 

Art.2. Toate documentele sedintei vor fi trimise de pe mailul primariei, 

(primariaseini@yahoo.com), tuturor consilierilor locali inainte cu 24 de ore de ora 

sedintei. 

Art.3. Consilierii locali vor trimite intrebari, modificari, proiecte de hotarare referitoare 

la documentele primite, pe mail-ul prevazut la art. 2. 

Art.4. Votul comisiilor de specialitate precum si al consilierilor locali se va face tot prin 

mail. 

Art.5. La sedintele Consiliului local si al comisiilor de specialitate pot participa in 

calitate de invitati angajati din cadrul Aparatului de specialitate al primarului atunci cand 

va fi nevoie. 

Art.6.  Prezenta se comunica:  

- Institutiei Prefectului  Judetul Maramures; 

- Primarului orasului; 

- Serviciilor si birourilor din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului; 

- Un exemplar se afiseaza. 
 

Seini la 26.03.2020 
 

     Presedinte de sedinta                                                          Contrasemneaza 

  Crisan Artur                                                       Secretar general, Danci Gabriela  
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