
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al 

comunei Gorgota,judetul Prahova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58/31.10.2019 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în 
şedinţa extraordinară, în data de 26 martie 2020; 

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 1H63/20.03.2020 privind completarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Gorgota, judetul Prahova aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58/31.10.2019, 
-Raportul nr. 1864/20.03.2020 întocmit de secretarul general al comunei Gorgota, judetul 
Prahova; 
- Avizul secretarului general al Comunei, precum si avizele Comisiilor de specialitatea ale 
Consililului Local Gorgota; 
-art. 129, art. 134, art. 137, art. 138 şi art. 139 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
-Adresa Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei NR. 
46408/23.03.2020 înregistrată la Comuna Gorgota sub nr. 1917 /24.03.2020 privind 
modalităţile alternative de desfăşurarea a şedinţelor consiliilor locale sau ale comisiilor ele 
specialitate ale acestora, 
- Declararea „Pandemiei" ele catre Organizatia Mondială a Sanatăţii din data de 11.03.2020. 
-art. 50 din Decretul Preşedintelui României nr. 195/ 2020 privind instituirea starii de 
urgenta pe teritoriul Romaniei; 
-Ordonanţa militară nr. 1/2020 privind uncie măsuri de primă urgenţă care privesc 
aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
-Ordonanţa militară nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. 

- Ordonanţa militară nr. 3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urge�ţă a 
Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

H O TĂRĂŞTE: 

Art.1. Se completeaza Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului local 

Gorgota, judeţul Prahova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58/31.10.2019, cu 
urmatoarele prevederi: 

În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile ab-ilitate, precum epidemiile, 
pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism şi alte situaţii care 



fac imposibilă prezenţa consilierilor locali la sediul Consiliului Local Gorgota, şedinţele 
Comisiilor de specialitate, precum şi şedinţele în plenul Consiliului Local Gorgota se vor 
desfăşura on - line, prin aplicaţia de mesagerie WhatsApp. 

Art. 2. Se aprobă procedura de desfăşurare a şedinţelor Comisiilor de specialitate. 
p1·ec11111 şi şedinţele în plenul Consiliului Local Gorgota, în situaţiile previlzute la articolul 1 
din prezenta hotărâre, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Nu se vor iniţia proiecte ele hotărâri cu caracter individual unde este necesar 
votul secret al consilierilor locali. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
membri Consiliului Local Gorgota. . 

Art.5. Prezenta hot�rare se comunica, prin grija secretarului general al comunei, in 
tl'rmenul prevazut de lege. membrilor Consiliului Local Gorgota, Prefectului judetului 
Prahova si se aduce la cu 10s 'nt,1 nublic;i prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.primariagorgota.ro. 

� 
ff � ......,__ � PRESEDif'f[E pE S;EDlf\\TA, 

Gorgota, 2(i.03.2010 
Nr. 13 
Red/Dact A.D./4ex 

Contrasemneaza pentru legalitate, 

in temeiul art. 243 alin. {1). lit. a) din 
0.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 

SECRETAR GENERAL, 

Nr. consilieri in functie* 
Nr. consilieri prczcnti 
Nr. voturi pentru 
Nr. voturi contra 
Nr. abtineri 

Anca Dănilă 

*inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

ANEXA 
la Hotărârea Co11siliult1i local 11r. 1 '1/26.t 12,211 privind completarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al Consiliului Lo cal al comunei Gorgota, jude tul Prahova 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58/31.10.2019 

PROCEDURĂ OE DESFĂŞURARE A ŞEOINTELOR COMISIILOR OE SPECIALITATE, 
PRECUM ŞI ÎN PLENUL CONSILIULUI LOCAL GORGOTA ÎNCEPÂND 

CU DATA DE 26 MARTIE 2020 PE TOATĂ PERIOADA STĂRII DE URGENŢĂ 
DECRETATĂ DE PREŞEDlNTELE ROMÂNIEI 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

Art. 1. În vederea desf5şur;1rii �cdinţclor Comisiilor dt' speci:ditate ale Consiliului Local al 
comunei Gorgota, judetul Prahova, respectiv a Consiliului Local al comunei Gorgota, judctul 
Prahova în situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum 
epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism ş, alte 
situaţii care fac imposibilă prezenţa consilierilor locali la sediul Consiliului Local Gorgota, 
pe11Lru desfăşurarea şedinţele Comisiilor de specialitate. precum şi şedinţele în plenul 
Consiliului Local Gorgota se va constitui un grup privat de lucru al Consiliului Local 
Gorgota, on - line, prin aplicaţia ele mesagerie WhatsApp. 

CAPITOLUL li 
Convocarea Comisiilor de specialitate ale Co11siliului Local 

al comunei Gorgota, judetul Prahova, respectiv a Consiliului local 
al com11nei Gorgota, j11det11/ Prahova 

. 

Art.2. (1). Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Gorgota, 
judetul Prahova, respectiv a Consiliului Local al comunei Gnrgota, jucletul Prahova se fac 
prin modalităţile prevăzute ele Codul Administrativ prin aplicaţia de mesagerie WhatsApp. 

(2). Locul desfăşurării şedinţelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
comunei Gorgota. judetul Prahova, se consideră fiind acolo unde se află Preşedinţii 
acestora. 

(3). Locul dcsfăşur5rii şedinţelor Consiliului Local al comunei Gorgota, judctul 
Prahova se consideră fiind acolo unde se află Primarul Comunt:i Gorgota, Preşedintele de 
şedinţă, respectiv Secretarul General al Comunei Gorgota. 



(4). În situaţia în c;,re este necesară alegere;i unui nou preşedinte de şedinţă şi/s,1u 
rirnarul Comunei nu participă 1.:1 lucrări, locul desfăşurări i  şedinţelor Consiliului Local al  

comunei Gorgota, judetul Prahova se consideră fi ind acolo unde se află Secretarul General al 
Co munei Gorgota. 

Art.3. (1). Documentul de convocare, pe lângă menţiunile prevăzute de Codul Administrativ 
. va cuprinde, în mod obligatoriu şi menţiunea că „ şedinţa se va desfăşura on - line, prin 
aplicaţia de mesagerie WhatsApp. 

(2). Convocatorul, proiectele ele hotărâri, referatul de aprobare al initiatorului, 
rapoartele compa1·t imentelo r de resort din cadrul aparatului de special itate al primarulu i, 
avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si 
alte documente prevazute ele lcgislatia speciala vor fi communicate, de către secretarul 
general al comunei, respectiv de preşedinţii comisiilor de specialitate, on - line, prin 
aplicaţia de mesagerie WhatsApp în grupul JÎrivat de lucru al Consiliului Local Gorgota. 

CAPITOLUL III 
Modalitatea de lucru în cadrul Comisiilor de specialitate 

ale Consililllui Local al comunei Gorgota,judetul Prahova 

Art.4. Procedura de lucru, la începerea şedinţei, în cadrul Comisiilor de speciali tate ale 
Consiliului Local al comunei Go rgotci, judetul Prahova este următo area: 
- Consilierii locali vor deschide grupul privat de lucru al Consiliului Local Gorgota, prin 
aplicaţia de mesagerie WhatsApp. 

Art.5. Modalitatea de lucru în timpul şedinţei Comisiilor de speciali tate ale Consiliului 
I.oca! n i  comunei Gorgota, judetul Prahova este următoarea: 
a) Preşedintele Comisiei dr speci,il itate va face prezenţa consilierilo r locali, în acest sens, 
fiecare consilier local p1·czcnt va răspunde cu „PREZENT", iar pentru cei absenţi 
Preşedintele Comisiei de specialitate va menţiona s intagma : ,,NUME si PRENUME 
ABSENT". 
b) Preşedintele Comisiei de specialitate anunţă că sunt îndeplinite condiţiile de cvorum, 
pentru ca şedinţa să fie statutară, conform prevederilor legale. 
c) În situaţia în care consi lierii locali doresc să se înscrie la cuvânt aceştia vor înscrie în 
grupul privat de lucru al Consiliului Local Gorgota, prin aplicaţia de mesagerie WhatsApp: 
,,ÎNSRIERE LA CUVÂNT". 

A1-t.6. Opţiunile de vot sunt următoarele: 1) ,,DA", 2) ,,NU" şi 3) ,,ABŢINERE", 

Art.7. După ce ultimul consil ier local şi-a exercitat dreptul de vot, Preşedintele Comisiei de 
specialitate anunţă rezultatul votului. 

Art.8. (1). Avizul va fi semnat doar dr preşedintele comisiei de specialitate ş i  va fi transmis 
m1tcrio r desfăşurării şedinţei Consiliului Local al comunei Go rgota, judetul Prahova, on -
line, prin aplicaţia de 111esc1gerie WhatsApp în grupul privat de lucru al Consiliului Local 
Gorgota. 



(2). Potrivit prevederilor 1-lotărârii Consiliului local nr. 6/27.06.2016 penţru aprobarea 
numarului, denumirii si componentei comisiilor de specinlitate ale Consiliului 

comunei Gorgota, judetul Prnhova: 

COMISIA NR. 1 a Consiliului Local Gorgota este: 
- Comisia pentr u a dministraţi e  puhlică fo ca lă, ju ri di că, apărarea o r din ei şi liniştei  
publice, a drepturi/or cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. 

COMISIA NR. 2 a Consiliului Local Gorgota este: 
-Comisia pentru program e de dezvo ltar e eco11omic o-socia lă, bug et, finanţe, 
administrarea do m eniului public şi privat a l  comm1 ei, agricu lt ură, gospodiiri e  
comunală, protec ţia medi ul ui, se rvicii şi comerţ. 

şi COMISIA NR. 3 a Consiliului Local Gorgota este: 
-Comisia pentru Învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi 
de agr ement. 

CAPITOLUL IV 
Mo da litatea de lucru în cadrul şedinţei Co1 1siliului Local 

al comunei Gorgota,judetul Prahova 

Art.9. Procedura de lucru, la începerea şedinţei, Consiliului Local al comunei Gorgota, 

judetul Prahova este următoarea: 
- Consilierii locali vor deschide grupul privat de lucru al Consiliului Local Gorgota, prin 
aplicaţia de mesagerie WhatsApp. 

Art.10. Modalitatea de lucru în timpul şedinţei Consiliului Local al comunei Gorgota, judetul 
Prahova este următoarea: 

a) Preşedintele de şedinţă al Consiliului Local va face prezenţa consilierilo1· locali, în acest 
sens, fiecare consilier local prezent va răspunde cu  „PREZENT", iar pentrn cei absenţ i 
Preşedintel e  Comisiei de specialitate va menţiona sintagma: ,,NUME si PRENUME 
ABSENT''. 
b) Secretarul General al Comunei Gorgota verifică şi anunţă dncă sunt îndeplinite condiţiile 
de cvorum, pentru ca şedinţa să fie statutară, conform prevederilor legale. 
c) Preşedintele de şedinţă al Consiliului Local întrcab5 dac5 sunt de ;:icord cu ordinea de zi, 
procedura d e  suplimentare şi aprobare a acesteia fi i11d cea prevăzută ele Codul 
Administrativ. 
d) În situaţia în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt aceştia vor înscrre în 
grupul privat de lucru a l  Consi liului Local Gorgota, pri n aplicaţia de mesagerie WhatsApp: 
,.ÎNSRIERE LA CUVÂNT". 

Art.11. Opţiunile de vot sunt următoarele: 1) ,,DA", 2) ,,NU" şi 3) ,,ABŢINERE", 

Art.12. După ce ultimul consil ier local şi-a exercitat dreptul de vot, Preşedintele ele şedinţă 
al Consiliului Local anunţă rezultatul votului. 



Art.13. Preşedintele ele şedinţă al Consiliului Local menţionează dacă proiectul de hătărâre 
sau subiectul supus votului a fost aprobat sau respins. 

CAPITOLUL V 

Caract erul pu blic al şedi nţel or Consi liul ui Local 
al comunei Gorg ota,jlld etul Prahova 

Art.14. Caracterul publ ic  al şedinţelor Consiliului Local al comunei Go rgota, judetul 
Prahova se asigură prin accesul celor· interesaţi, în condiţiile legii, la procesele-verbale c1le 
şedinţelor con.sili ului loc<1l, la proiectele . de hotărâri, la hotărârile consiliului prin 
vizual izarea acestora în Monitorul Oficial Local a l  Comunei Gorgota. 

CAPITOLUL VI 
Dispo ziţii finale 

Art.15. Dispozitivul folosit pentru conectare.:i la grupul privat de lucru al Consiliului 
Local Gorgota, prin aplicaţia de mesagerie WhatsApp trebuie să aibă o conexiune 
internet wi-fi sau o conexiune internet oferită de furnizorul ele telefonie mobilă. 

Al't.16. Dezbaterile clin cacl ntl şedinţei se vor consemna într- u n  proces-verbal, prin grija 
secretarului general al comunei şi va fi semnat, pentru veridicitate, de către Preşedintele de 
şedinţă al Consiliului Local şi Sccret;1rul General al Comunei. 

Art.17 . Listingul convorbirii din grupul privat de lucru al Consiliului Local Gorgota, prin 
aplicaţia de mesagerie WhalsApp pc perioada desfi-lşurării şedinţelor cons iliului local ş i  ale 
comisiilor de speciali La le ale acestuia se va lista, prin grija Secretarului General al Comunei 
şi se va ataşa la dosarul ele şedinţă. 

Art.18. (1). Prezentul Regulament se completează, în mod corespunzător, cu p1·evec.lcrile 
ORDONANŢE! DE URGENTĂ a GUVERNULUI nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2). Prezentul Regulament se aplică î ncepând cu data de 26 martie 2020 pe toată 
perioada stării de  urgenţă decretată de Preşedintele României. 

PRESEDINTE DE SEOINTA, 

Întocmit/Redactat şi 
Contrasemnat pentru legalitate, 
in temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din 

O. U.G. nr. 57 /201 9 privind Codul administrativ 

SECRETAR GENERAL, 




