
 

 

 

     

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.57  
    din 20 octombrie 2020   .  
 
privind: stabilirea unor reguli privind desfășurarea ședințelor Consiliului local Cuca pe 
perioada stării de alertă , a stării de urgență, sau în alte situații în care ședințele nu se 
pot desfășura cu prezența fizică a aleșilor locali .  

 ___________________________________________________________________________
 Iniţiator :  Vlad Mihăiţă – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi .  
 Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului :5432 din 15.10.2020  .  

 
Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţă ordinară  ;  
 

 Având în vedere  Referatul de aprobare  prezentat de iniţiator, înregistrat la nr.5432 
din 15 octombrie 2020   ;   
 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de  conducătorul compartimentului 
de resort  din cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la nr.5434 din 15 
octombrie 2020 ;  
 Având în vedere avizul favorabil al Comisiilor  de specialitate  din cadrul Consiliului 
local Cuca;  

Având în vedere  Hotărârea Guvernului nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării 
de alertă  pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19;         
 Având în vedere Hotărârea Consiliului local Cuca nr.56 din 24.10.2019 privind   
reactualizarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare al Consiliului local al comunei 
Cuca , judeţul Galaţi .  
 Având în vedere  art.129 alin.(2) lit. a) precum art. 134 alin. (5) lit.a), a1), a2  şi art.139 
alin.(3) lit.a) din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ  ;   
 În temeiul  art.196 alin.(1) lit.a)  din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;  
 
  Adoptă prezenta :          H O T Ă RÂ R E  :  
 

Art.1. Se stabilește ca ședinţele Consiliului Local, cât și ședințele Comisiilor de 
specialitate  ale Consiliului local , să se desfăşoare şi fără prezenţa fizică a consilierilor locali, 
utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, pe perioada stării de alertă, 
a stării de urgenţă, sau în cazul în care, din motive generate de o situaţie extraordinară şi de 
neînlăturat, şedinţele nu se pot desfăşura în condiţiile obişnuite, cu prezenţa fizică a aleşilor 
locali.            

 Art.2. Dotarea membrilor Consiliului local cu mijloace electronice ( tablete ) precum 
și conexiunile necesare  comunicării  simultane la distanţă  se vor face prin  grija conducerii 
primăriei comunei Cuca .   

 R O M Â N I A 
 JUDEŢUL GALAŢI         
 COMUNA CUCA           
 CONSILIUL LOCAL   



 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Cuca .  
 Art.5 . Secretarul comunei va comunica  prezenta hotărâre  Instituţiei Prefectului – 
judeţul Galaţi  , în termenul prevăzut de lege  și o va publica în Monitorul oficial local .  
 
 
 
 
   PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ ,  
       Consilier  Pavel Maricel   
 
 

CONTRASEMNEAZĂ , 
         Secretar UAT , A.Marin 


