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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor măsuri speciale privind modalitatea de desfășurare a 
ședințelor Consiliului local al comunei Ciugud, precum și modalitatea exercitării 

votului, pe perioada stării de urgență stabilită prin Decret Prezidențial 
 

Consiliul local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară cu 
convocare de îndată din  data de 20.03.2020;  

Luând în dezbatere: 
-  Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare privind aprobarea unor măsuri 

speciale privind modalitatea de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei 
Ciugud, precum și modalitatea exercitării votului pe perioada stării de urgență stabilită prin 
Decret Prezidențial, iniţiat de primarul comunei Ciugud; 

- Raportul de specialitate nr. R/2229/20.03.2020 al secretarului general al 
comunei Ciugud; 

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, 
finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, 
agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, 
protecția mediului înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi 
familie, cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de 
agrement;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administraţie publică locală, juridică şi 
disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii Publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

Văzând Adresa Instituției Prefectului județului Alba nr.5117/G/SJ/II.C/18.03.2020 
înregistrată la Primaria comunei Ciugud sub nr.2229/18.03.2019 referitoare la adoptarea 
unei hotărâri privind modalitatea de exercitare a votului consilierilor locali, pe perioada 
stării de urgență stabilită prin Decret Prezidențial;   
         Ţinând cont de prevederile:  

- Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; 
-  OUG nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- art.129 alin.(14) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare,  
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art.1. Aprobă măsurile speciale privind modalitatea de desfășurare a ședințelor 
Consiliului local al comunei Ciugud, precum și modalitatea exercitării votului pe perioada 
stării de urgență stabilită prin Decret Prezidențial, după cum urmează:   
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a) Ședințele pot să se desfășoare și în format videoconferință sau teleconferință, în 
acest sens putând fi folosite soluții de telefonie, dar și softuri sau aplicații tehnice 
dedicate. 

b) Această prevedere se aplică atât ședințelor Consiliului Local, indiferent de tipul 
acestora, cât și ședințelor comisiilor de specialitate.  

c) Prezența consilierilor locali la ședința desfășurată în format videoconferință sau 
teleconferință, precum și votul acestora vor fi consemnate în procesul-verbal de 
către secretarul general al comunei Ciugud pe baza autentificării verbale sau 
electronice a consilierului local. 

d) Ședințele Consiliului local al comunei Ciugud care se vor desfășura în format 
videoconferință/teleconferință vor fi înregistrate, iar datele astfel rezultate vor fi 
stocate pe suport magnetic care va fi atașat dosarului de ședință. 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei prefectului-Judeţul Alba;  
- Primarului comunei Ciugud;  
- un exemplar la dosar. 

  
       Preşedinte şedinţă                              Contrasemnează secretar general 
    Consilier Magda Alexandru Adrian                Ciorgovean Maria-Mihaela 
 
 
 
Ciugud, 20.03.2020 
 Nr.27  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabil exprimate care  
reprezintă 90.90% din numărul consilierilor în funcţie 


