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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 
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    HOTĂRÂREA NR.179 

privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului 

Huși,în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate 

 

 

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7781  din 07.04.2020  al Primarului Municipiului 

Huși, Raportul de specialitate nr.  7782 din  07.04.2020 al Direcţiei administraţie publică şi 

Raportul de specialitate nr. 7786 din 07.04.2020  al Compartimentului juridic din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Huși,  

Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

 Ținând cont și de recomandările făcute de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației prin adresa nr. 46408 din 23 martie 2020 transmisă Instituției Prefectului Județului 

Vaslui,  precum și de prevederile Ordonanței Militare a Ministrului Afacerilor Interne nr. 2/2020 

privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, 

 Luând în considerare prevederile art. 50 și art. 51 al anexei nr. 1 din Decretul Președintelui 

României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2), art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările 

și completările ulterioare, 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (1), și art. 196 

alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. În situațiile excepționale cum sunt epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale 

extreme și alte situații care fac imposibilă prezența și /sau deplasarea consilierilor locali la sediul 

Primăriei Municipiului Huși, şedințele plenului Consiliului Local al Municipiului Huși şi ședințele 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Huși se desfășoară prin mijloace 

electronice utilizând o platformă online de videoconferință. 
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Art.2. Desfășurarea ședințelor plenului Consiliului Local al Municipiului Huși şi a 

ședințelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Huși, în situațiile 

prevăzute la art. 1, se realizează potrivit procedurii prevăzute în Anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

             Art.3. Prezenta hotărâre completează Cap.IV din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Huși nr. 310 din 31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Consiliului Local al municipiului Huși. 

 

Art.4.Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

Municipiului Huși. 

     

 

                                                                                   HUŞI  ,   15 aprilie  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                            Contrasemnează pentru legalitate , 

       Ioan Iacob                                                                    Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 


