
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

           PROIECT
        

         HOTĂRÂREA NR._______ 
privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea nr.493/2009 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată în şedinţa 

extraordinară din data de 20.03.2020; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.50267/2020, raportul nr.50269/2020 

întocmit de Serviciul Administraţie Publică Locală şi raportul de avizare nr.50271/2020 
întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin 
care se propune modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea nr.493/2009; 
          În conformitate cu prevederile art.51 din Anexa nr.1 la Decretul Preşedintelui 
României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi 
Hotărârilor Comitetului Naţional şi Local pentru Situaţii Speciale de Urgenţă privind 
aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.a, art.134 alin.4, art.139 alin.1, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea nr.493/2009, 
după cum urmează: 
I. Art.47. – se completează cu trei noi alineate care vor avea următorul conţinut: 
„(4)  În situaţii excepţionale, constatate potrivit prevederilor legale, şedinţele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal se pot desfăşura prin 
utilizarea mijloacelor electronice (on-line). 
  (5) Rezultatul votului/avizul va fi transmis prin mijloace electronice (on-line), 
Secretarului general al municipiului Craiova, cel mai târziu în preziua 
desfăşurării şedinţei. 
  (6) Avizele comisiilor de specialitate şi amendamentele formulate de consilierii 
locali vor fi transmise de secretarul general, prin mijloace electronice (on-line), 
către consilierii locali şi iniţiatori, cel mai târziu în ziua şedinţei, până la ora 
09,00.” 



                                                                                                                                                    

II. Art.76. - se introduce, după alin.1, un nou alineat care va avea următorul 
conţinut: 
„În situaţii excepţionale, constatate potrivit prevederilor legale, şedinţele 
consiliului local se pot desfăşura prin mijloace electronice (on-line)”. 
III. Art.98.- se completează cu un nou alineat care va avea următorul conţinut: 
„În situaţii excepţionale, constatate potrivit prevederilor legale, votul se poate 
exprima prin mijloace electronice (on-line)”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă 
Documente şi Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

 
 

    INIŢIATOR,    AVIZAT, 
      PRIMAR,        SECRETAR GENERAL, 
Mihail GENOIU       Nicoleta MIULESCU 

         
 

 
 

  
   



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

NR.50267/19.03.2020 

 

 Se aprobă, 

                                                                                                                 PRIMAR, 

                                                                                                          Mihail GENOIU 

 

 

Referat de aprobare 
 

 

            În contextul declarării stării de urgenţă, potrivit  prevederilor art.51 din Anexa 
nr.1 la  Decretul Preşedintelui României  nr. 195/2020 privind instituirea stării de 

urgenţă pe teritoriul României şi ale Hotărârilor Comitetului Naţional şi Local pentru 

Situaţii Speciale de Urgenţă privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere 

a noului coronavirus, se impune luarea măsurilor corespunzătoare pentru desfăşurarea 
şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Craiova şi a comisiilor de specialitate, prin 
crearea unor mijloace electronice adecvate. 

              Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.129 
alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.a, art.134 alin.4, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 
alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, se impune modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea nr.493/2009. 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
NR.50269/19.03.2020 
 Se aprobă, 
                                                                                                                 PRIMAR, 
                                                                                                          Mihail GENOIU 
 

Raport 
privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului 

Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.493/2009  

 

            Având în vedere situaţia existentă la nivelul întregii ţări, determinată de 
răspândirea coronavirusului, coroborată cu prevederile art.51 din Anexa nr.1 la  Decretul 

Preşedintelui României  nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 

României şi ale Hotărârilor Comitetului Naţional şi Local pentru Situaţii Speciale de 

Urgenţă privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului 

coronavirus,  se impune luarea măsurilor corespunzătoare pentru organizarea şedinţelor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova şi a comisiilor de specialitate, prin crearea 
unor mijloace electronice adecvate. 
            Desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Craiova şi a comisiilor 
de specialitate, prin utilizarea mijloacelor electronice se va putea realiza numai în situaţii 
excepţionale, fără a afecta caracterul public al şedinţelor consiliului local, aşa cum este 
prevăzut în art.138 alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ. 

          Întrucât accesul cetăţenilor la lucrările consiliului local, precum şi a 
conducătorilor instituţiilor publice de interes local, a compartimentelor funcţionale din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, este asigurat prin 
posibilitatea accesării dosarului de şedinţă disponibil pe platforma electronică, în 
conformitate cu prevederile art.51 din Anexa nr.1 la  Decretul Preşedintelui României 
nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, Hotărârilor 
Comitetului Naţional şi Local pentru Situaţii Speciale de Urgenţă privind aprobarea unor 
măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus, coroborate cu prevederile 
art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.a, art.134 alin.4, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi 
art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, propunem  modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea nr.493/2009, astfel: 

        I. Art.47. – se completează cu trei noi alineate care vor avea următorul conţinut: 

„(4) În situaţii excepţionale, constatate potrivit prevederilor legale, şedinţele comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local Municipal se pot desfăşura prin utilizarea 
mijloacelor electronice (on-line). 



(5) Rezultatul votului/avizul şi amendamentele vor fi transmise prin mijloace electronice 
(on-line), secretarului general al municipiului Craiova, cel mai târziu în preziua 
desfăşurării şedinţei. 

(6) Avizele comisiilor de specialitate şi amendamentele formulate de consilierii locali 
vor fi transmise de secretarul general, prin mijloace electronice (on-line), către 
consilierii locali şi iniţiatori, cel mai târziu în ziua şedinţei, până la ora 09,00.” 

II. Art.76. - se introduce, după alin.1, un nou alineat care va avea următorul conţinut: 

„În situaţii excepţionale, constatate potrivit prevederilor legale, şedinţele consiliului 
local se pot desfăşura prin mijloace electronice (on-line)”. 

III. Art.98.- se completează cu un nou alineat care va avea următorul conţinut: 

„În situaţii excepţionale, constatate potrivit prevederilor legale, votul se poate exprima 
prin mijloace electronice (on-line)” 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Nicoleta MIULESCU 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr.50271/19.03.2020 

 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 
 
 Având în vedere: 

- Raportul nr.50269/2020 întocmit de Serviciul Administrație Publică 
Locală; 

- În temeiul prevederilor Decretului Preşedintelui României nr. 195/2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, Hotărârilor 
Comitetului Naţional şi Local pentru Situaţii Speciale de Urgenţă privind 
aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus şi 
art.134 alin.4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

- Potrivit Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de 
consilier juridic; 

 
 

AVIZĂM FAVORABIL: 
 
 
 
 Propunerea Serviciului Administrație Publică Locală privind modificarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, aprobat prin Hotărârea nr.493/2009 . 
 
 
 
      Direcția Juridică, Asistență de Specialitate 
                 și Contencios Administrativ 
   Director executiv,  
                    Ovidiu MISCHIANU 
 
    ÎNTOCMIT, 
                                                          cons.jr. Alina Constantinescu 
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