ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr.80/2020
privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului
Miercurea – Ciuc, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate.

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în ședința ordinară din data de
31.03.2020.
Analizând Referatul de aprobare al viceprimarului municipiului, Füleki Zoltan-Ladislau, cu
nr. 6748 din data de 25.03.2020;
Raportul de specialitate nr 6750/25.03.2020 întocmit de Compartimentul juridic din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc;
Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și
libertăților cetățenilor;
Ținând cont de Adresa MDRAP nr. 46408/23.03.2020, referitoare la măsurile necesare pentru
împiedicarea răspândirii coronavirusului SARS-Cov2 pe teritoriul României;
Având în vedere prevederile:
- art. 50, art. 51 din Anexa nr. 1: Măsuri de primă urgenţă cu aplicabilitate directă din Decretul
nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
- art. 7 alin. (2) şi art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind
regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), art. 133 alin. (1), art. 139 alin. (3)
lit. i), alin. (5) lit. b), c), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 627 (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile,
pandemiile, fenomenele naturale extreme și alte situații care fac imposibilă prezența Consilierilor
Locali la sediul Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, ședințele Comisiilor de
specialitate precum și ședințele în plenul Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc se vor
desfășura prin mijloacele electronice, prin platformă online de videoconferință.
Art.2. Se aprobă procedura de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului
Miercurea-Ciuc, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate, conform Anexei, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentele
funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc şi
secretarul general al unității administrativ teritoriale a municipiului Miercurea-Ciuc.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituției Prefectului - Județul Harghita;
b) Primarului municipiului Ráduly Róbert Kálmán;
c) Secretarului municipiului, Wohlfart Rudolf;
d) Tuturor compartimentelor de specialitate din cadrul Municipiului Miercurea-Ciuc.
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