
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA 
 

HOTĂRÂREA NR. 10/2020 
cu privire la modificarea și completarea  Anexei la HCL Cămărzana nr. 37/2019 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei 

Cămărzana , județul Satu-Mare 
 

Consiliul Local Cămărzana 
Având  în  vedere  

 Referatul de aprobare nr. 1463/06.04.2020 și Proiectul de hotărâre nr. 1464/06.04.2020 
 ale primarului  comunei Cămărzana  

 Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și 

Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Cămărzana 

 Prevederile art. 50 și art. 51 alin.(1) din Decretul Președintelui României nr. 
195/2020 privind instituirea stării de urgență  pe teritoriul României, Anexa nr. 1 
- Măsuri de prima urgență cu aplicabilitate directă  

 Prevederile Ordonanțelor Militare nr. 2/2020 și nr. 3/2020 privind măsuri de 
prevenire a răspândirii  COVID-19 

 Prevederile art.9 alin.(1) din OUG nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și 

regimul stării de urgență , cu modificările și completările ulterioare 

 Adresa  Ministerului Lucrărilor Publice , Dezvoltării și Administrației cu nr. 

MDRAP-46408/23.03.2020- măsuri necesare pentru împiedicarea răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV2 pe teritoriul României 

 HCL Cămărzana nr. 37/2019 privind aprobarea  Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului local al comunei Cămărzana ,județul Satu-Mare 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”a” coroborat cu alin.(3) lit.”a”, art.139 alin.(1) 
, art.196 alin.(1) lit.”a”, art.197 alin.(1), alin.(2) art.243 alin.(1), lit.”a” din Ordonanța  
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al 

comunei Cămărzana , județul Satu-Mare, aprobat prin HCL nr. 37 /2019, se 
modifică și se completează după cum urmează : 
 După alineatul 2 al art. 25, se introduce un nou alineat, alineatul 2¹ cu următorul 
cuprins: 
” În situații exceptionale, constatate de către autoritățile abilitate, precum 
epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de 
terorism  și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul 
desfășurării ședințelor consiliului local, ședințele consiliului local sau ale comisiilor 
de specialitate se desfășoară prin mijloace electronice, în baza procedurii din Anexa  
care face parte din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al 
comunei Cămărzana. Rezultatele votului vor fi consemnate  de către secretarul 
general al unității administrativ teritoriale în procesul verbal al ședinței”.  

Art. 2. Lit.”c” de la alin.(2) al art.28 se completează după cum urmează: 



”Atunci când pe ordinea de zi sunt înscrise proiecte de hotărâri privind bugetul 
local al comunei Cămărzana, dezvoltarea economico-sociala și de mediu a comunei, 
investiții , administrarea domeniului public și privat al comunei, cu votul majorității 
consilierilor locali prezenți, ședința consiliului local va putea fi transmisă și 
urmărită pe internet.” 

Art. 3. Hotărârea se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Satu Mare, Primarul 
Comunei Cămărzana, consilierilor locali și se va aduce la cunoştinţa publică prin  
afișare la sediul Primăriei Cămărzana şi prin publicarea pe pagina de internet a 
Primăriei. 

 
Cămărzana:06.04.2020 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
consilier, 
Popa Ioan 

Contrasemnează, 
Secretar general UAT , 

Honca Cristina-Mariana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 

 
Total consilieri: 10 Prezenți:6 Absenți:4 Pentru:6 Împotrivă:0  Abținere:0 

 


