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Nr.  47. din 1.05. 2020                                   AVIZAT:  
                                         SECRETAR GENERAL 

                                                                      DEMETER CORNELIA 
                                                                     

 
Proiect  de hotarare 

Privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a 
Consiliului Local al municipiului Marghita 

 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare, nr. 2808 din 1.04.2020 ,  prin care dl. Pocsaly Zoltan 

Ladislau – primar al municipiului Marghita supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al 
Municipiului Marghita aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Marghita nr. 
121 din 26.09.2019  

- prevederile art.50 şi art.51 alin.(1)  din Anexa nr.1 – Măsuri de primă urgenţă cu 
aplicabilitate directă din Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe 
teritoriul României, 

- prevederile art.7 alin. (2) şi art.9 alin. (1) din O.U.G. nr.1/1999 privind regimul 
stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza art.129 alin.(3) lit. a şi alin.(4) lit. d, art.139 alin. (3) şi art.196 alin. (1) lit. a 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

Primarul municipiului Marghita , iniţiază următorul  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Art.1: Se completează art. 11  la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Marghita nr. 121/2019    privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Local al Municipiului Marghita, în sensul introducerii unui nou aliniat (8), cu 
următorul conţinut: 
                 (8) În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum: 
epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism şi alte situaţii 
similare , şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară prin mijloace electronice, pe o 
platformă on-line de videoconferinţă. Rezultatul votului şi avizul comisiei vor fi transmise 
anterior desfăşurării şedinţei Consiliului Local al Municipiului Marghita, prin mijloace 
electronice, Secretarului general al  Municipiului Marghita , care asigură transmiterea către 
consilierii local şi iniţiatori, cel mai târziu în ziua şedinţei, anterior aprobării Ordinii de zi. 
Avizul va fi susţinut de către preşedintele comisiei de specialitate, în cadrul şedinţei consiliului 
local, desfăşurate prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferinţă. 
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 Art.2: Se completează art. 17  la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Marghita 
nr. 121/2019    privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Local al Municipiului Marghita, în sensul introducerii unui nou aliniat (7), cu următorul 
conţinut: 
            (7) În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum: epidemii, 
pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism şi alte situaţii similare 
şedinţele Consiliului Local al Municipiului Marghita se pot desfăşura prin mijloace 
electronice, pe o platformă on-line de videoconferinţă, cu respectarea procedurii pevăzute de 
art.18 din prezentul regulament 
 
           Art.3   După  art.21 la  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Marghita nr. 
121/2019     privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local 
al Municipiului Marghita, se introduce un nou articol (211) cu următorul conținut : 
  

 (211) În conditiile in care şedinţele Consiliului Local se desfășoară prin mijloace 
electronice, pe o platformă on-line de videoconferinţă, participarea cetăţenilor cu domiciliul 
sau reşedinţa în Municipiul Marghita , precum şi a persoanelor prevăzute la art.21 alin.(4) la 
şedinţele Consiliului Local al Municipiului Marghita i şi posibilitatea de a lua cuvântul fără 
drept de vot la punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei, se realizează prin: 

- înscrierea acestora pe platforma on-line de videoconferinţă, pe baza înscrierii 
prin e-mail pe adresa electronică a U.A.T. primaria@marghita.ro cu minimum 4 ore de la ora 
stabilită pentru începerea şedinţei ordinare, respectiv minimum 1 oră înainte de ora stabilită 
pentru începerea şedinţei extraordinare sau a şedinţei extraordinare convocată de îndată. 
Cetăţenii care s-au înscris în condiţiile de mai sus, vor primi un link prin e-mail, prin care se 
vor putea conecta la şedinţa consiliului local şi vor putea lua cuvântul la punctul de pe 
Ordinea de zi la care s-au înscris, prin intermediul preşedintelui de şedinţă; 

- prin acces într-un spaţiu special amenajat şi la platforma on-line de 
videoconferinţă, cu respectarea măsurilor dispus de către autorităţile competente în materie. 

 
      Art.4 Aliniatul 5  la art. 22 la  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Marghita nr. 
121/2019 va avea următorul cuprins: 

 
(5) Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalităţi: 

a. prin ridicarea mâinii; 
b. prin apel nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă; 
c. electronic 

 În situaţii excepţionale în care şedinţele Constiului Local al Municipiului Marghita  
şi ale comisiilor de specialitate se desfăşoară prin mijloace electronice, pe o platformă on-line 
de videoconferinţă, votul deschis al consilierilor local se exprimă prin apel nominal, efectuat 
de preşedintele de şedinţă sau prin vot electronic. 

După ce ultimul consilier local şi-a exercitat dreptul la vot, preşedintele de şedinţă 
al Consiliului Local al Municipiului Marghita  anunţă rezultatul votului, menţionând dacă 
Proiectul de hotărâre sau subiectul supus votului a fost adoptat sau respins.   

        Art.5  La art. 23 după aliniatul 2 la  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Marghita 
nr. 121/2019 se introduce aliniatul 21   care va avea următorul conținut: 

În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză, în scris, să semneze, hotărârea 
consiliului local se semnează de cel puţin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la 
şedinţă, prin tragere la sorţi. Unul dintre cei doi semnatari poate fi Viceprimarul Municipiului 
Marghita.  
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         Art.6: Celelalte prevederi ale Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Marghita  
nr.121/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local 
al municipiului Marghita, rămân neschimbate. 

 
        Art.7: Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
consilierii locali şi Primarul Municipiului Marghita  prin aparatul de specialitate. 

 
        Art.8: Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului general  cu: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 
-  Primarul Municipiului Marghita  
-   se publică pe site-ul www.marghita.ro,  
-  la dosar. 

 
 
 

INIŢIATOR: 
PRIMAR, 

Pocsaly Zoltan Ladislau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 415300 - Marghita,  jud. Bihor,                                                               telefon : +40259362001 
       Calea Republicii,  nr.1,                                                                                 +40359409977 
         Cod fiscal 4348947                                                                           fax:      +40359409982 
                                                   e-mail:primaria@marghita.ro 

 
ROMÂNIA 

MUNICIPIUL MARGHITA 
             MARGITTA MEGYEI JOGU VAROS - MARGHITA TOWN 

 
       415300 - Marghita,  Bihor,                                                           telefon : +40259362001 
       Calea Republicii,  nr.1,                                                                                +40359409977 
       Cod fiscal 4348947                                                                         fax:      +40359409982 
                                                   e-mail:primaria@marghita.ro 
 

 
Nr.2809  din  1.04.2020 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Municipiului Marghita 

 
         Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Marghita , în calitate de inițiator 
al proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Marghita , aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Marghita nr. 121/2019, 

- în actualul context, limitarea şi diminuarea răspândirii coronavirusului SARS – 
COV2 reprezintă o urgenţă de sănătate publică pentru cetăţeni, pentru autorităţile publice 
centrale şi locate, se impun măsuri obligatorii în activitatea specifică la nivelul autorităţilor 
publice locale, 

Considerăm oportun modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Local al Municipiului Marghita  cu privire la modalităţile alternative de desfăşurare 
a şedinţelor comisiilor de specialitate şi ale consiliului local, on line, sub formă de 
videoconferinţe. 

Temeiul legal: 

- prevederile art.50 din Anexa nr.1 – Măsuri de primă urgenţă cu aplicabilitate 
directă din Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, „ 
pe durata stării de urgenţă, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vort lua 
măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât să fie evitat pe cât posibil, contactul direct 
între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare” 

- prevederile art.7 alin. (2) şi art.9 alin. (1) din O.U.G. nr.1/1999 privind regimul 
stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art.129 alin.(3) lit. a şi alin.(4) lit. d, art.139 alin. (3) şi art.196 alin. (1) 
lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
SECRETAR GENERAL, 

Jr.Demeter Cornelia 
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Nr.2808   din  1.04.2020 

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Municipiului Marghita 
     

           Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 6 alin(3) și art.30 alin(1)  
și (2) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând 
instrumentul de prezentare și motivare a proiectului privind modificarea şi completarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Municipiului Marghita 

- faptul că în actualul context, limitarea şi diminuarea răspândirii coronavirusului 
reprezintă o urgenţă de sănătate publică pentru cetăţeni, pentru autorităţile publice centrale şi 
locate, se impun măsuri obligatorii în activitatea specifică la nivelul autorităţilor publice locale,  

- pentru evitarea pe cât posibil a contactului direct între persoane, pe durata stării de 
urgenţă, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale iau măsuri pentru organizarea 
activităţii, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare,  

Propun Consiliului Local al Municipiului Marghita  modificarea şi completarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Marghita , 
aprobat prin HCL nr.121/2019, în sensul introducerii de modalităţi alternative de desfăşurare a 
şedinţelor comisiilor de specialitate şi ale consiliului local on-line, sub formă de 
videoconferinţe. 

 
Primar 

Pocsaly Zoltan Ladislau 
 
 

 


