
 

 HOTĂRÂRE 
Privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Arbore nr. 

94/2019  
 

Consiliul local al comunei Arbore, judeţul Suceava 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare inițiat de domnul Tiperciuc Vasile Dan, primar al comunei Arbore, judeţul 

Suceava,  în calitatea sa de iniţiator, înregistrată cu nr. 3091/30.03.2020; 
-  raportul secretarului comunei Arbore, judeţul Suceava, înregistrat cu nr. 3092/30.03.2020; 
- raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare, economico-

sociala,buget,finante,administrarea domeniului public si privat al comunei, gospodarie 
comunala,protectia mediului,servicii, urbanism, din cadrul consiliului Local al comunei Arbore, judeţul 
Suceava nr. 3479/03.04.2020 

-   raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţia socială, activităţi 
sportive şi de agrement, din cadrul consiliului Local al comunei Arbore, judeţul Suceava nr. 
3482/03.04.2020 

-    raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, din cadrul consiliului Local al comunei Arbore, judeţul Suceava 
nr. 3478/03.04.2020 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin (2) lit.a), alin. (3) lit. a), art. 134 alin. (4), art. 138 alin. (2) și 
alin. (4), art. 139 şi art. 196 alin. (1) lit a) OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare     

 
HOTĂRĂŞTE: 

  
Art. 1. Se completează art. 25 din Anexa la Hotărârea nr. 94/2019 în sensul introducerii unui nou 

aliniat 1^1, cu următorul conținut: 
„(1^1) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, 

pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele 
comisiilor de specialitate ale consiliului local se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o 
platformă on-line de videoconferință. Rezultatul votului/avizul va fi transmis anterior desfășurării 
ședinței consiliului local, prin mijloace electronice, Secretarului general al comunei Arbore, jud. 
Suceava, care asigură transmiterea acestuia către consilierii locali și inițiatori, cel mai târziu în ziua 
ședinței, anterior aprobării ordinii de zi. Avizul va fi susținut de către președintele comisiei de 
specialitate, în cadrul ședinței consiliului local, desfășurate prin mijloace electronice, pe o platformă on-
line de videoconferință” 

Art. 2 Se completează art. 26 din Anexa la Hotărârea nr. 94/2019 în sensul introducerii unui nou 
aliniat 4^1, cu următorul conținut: 

„(4^1) În situații excepționale în care ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate 
se desfășoară prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință, avizul comisiei de 
specialitate se transmite Secretarului general al Comunei Arbore, prin mijloace electronice. În același 
mod, se înaintează avizul către consilierii locali și inițiatori, după caz, cel mai târziu în ziua ședinței, 
anterior aprobării ordinii de zi” 

Art. 3 După art. 62 din Anexa la Hotărârea nr. 94/2019 se introduce un nou articol 62^1, cu 
următorul conținut: 



„Art. 62^1 (1) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, 
pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele 
consiliului local se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință, 
cu respectarea procedurii prevăzute la art. 47-62; 

(2) În situațiile prevăzute la alin. 1, participarea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în comuna 
Arbore, precum la ședințele consiliului local și posibilitatea de a lua cuvântul fără drept de vot la punctele 
înscrise pe ordinea de zi a ședinței, se realizează în două modalități: 

 
a) prin înscrierea acestora pe platforma on-line de videoconferință, pe baza unui cereri 

completate și transmise către Primăriei comunei Arbore, înainte cu minim 4 ore de ora stabilită pentru 
începerea ședinței ordinare, minim 2 ore înainte de ora stabilită pentru începerea ședinței extraordinare, 
respectiv minim 1 oră înainte de ora stabilită pentru începerea ședinței extraordinare, convocată de 
îndată. Cetățenii care s-au înscris în condițiile mai sus-menționate vor primi un link prin e-mail, prin 
care se vor putea conecta la ședinta consiliului local și vor putea lua cuvântul la punctul de pe ordinea 
de zi la care s-au înscris, prin intermediul președintelui de ședință; 

b) prin accesul în sala de ședință, într-un spațiu special amenajat, și la platforma on-line de 
videoconferință cu respectarea măsurilor dispuse de către autoritățile competente în materie.” 

Art. 4 Se completează art. 63 din Anexa la Hotărârea nr. 94/2019 în sensul introducerii unui nou 
aliniat 2^1, cu următorul conținut: 

„(2^1) În situații excepționale în care ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate 
se desfășoară prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință, votul deschis al 
consilierilor locali se exprimă prin apel nominal, efectuat de președintele de ședință sau prin vot 
electronic” 

Art. 5 Celelalte prevederi ale Anexei la Hotărârea nr. 94/2019 rămân neschimbate. 
           Art. 6. Secretarul comunei Arbore, va asigura afişarea prezentei hotărâri la sediul Primăriei, 
comunicarea acesteia persoanelor interesate precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava în vederea 
efectuării controlului de lergalitate. 

                        
 
 
 

  

                           Președinte de ședință, Contrasemnează 

Buliga Cristinel Toader 
Secretar general, 
Irimescu Fănică 

 
 

 

 

 

 

 

Arbore,  03.04.2020 
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