
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

           PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR._______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.10.2021; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.188250/2021, raportul nr.188251/2021 
întocmit de Serviciul Administraţie Publică Locală şi raportul de avizare 
nr.188252/2021 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1090/2021 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 
2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.a, 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 art.1 pct.III din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.94/2020 şi va avea următorul conţinut: 
„În situaţii excepţionale, constatate potrivit prevederilor legale, participarea 
consilierului local se poate realiza si on-line, iar votul se poate exprima prin 
mijloace electronice (on-line)”. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2009 referitoare la aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Administraţie Publică Locală vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
           INIŢIATOR,             AVIZAT, 
             PRIMAR,              SECRETAR GENERAL, 
    Lia-Olguța VASILESCU               Nicoleta MIULESCU 

 



                                                                                                                                                    

 
 

 
 

 
 

  
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

NR.188250/21.10.2021 

 

 

 

Referat de aprobare 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova 
 
 

           Având în vedere evoluţia pandemiei la nivel naţional şi existenţa unor situaţii în 
care prezenţa fizică a consilierilor la şedinţele Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nu poate fi posibilă, se impune modificarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
            În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1090/2021 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 
2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 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, cu modificările şi completările ulterioare, propunem: 
           1.  modificarea art.1 pct.III din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.94/2020, care va avea următorul conţinut: 

„În situaţii excepţionale, constatate potrivit prevederilor legale, participarea 
consilierului local se poate realiza si on-line, iar votul se poate exprima prin 
mijloace electronice (on-line)”; 

             2. modificarea, pe cale de consecinţă, a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.493/2009. 

 

 
PRIMAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU 
 

 

                                                        ÎNTOCMIT, 
                                                        ŞEF SERVICIU, 

                                                                                          Irina STUPARU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
NR.188251/21.10.2021 
  
 
 

Raport 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova 
 
 

            Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 a fost 
modificat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, astfel încât şedinţele consiliului local să se poată desfăşura, în 
situaţii excepţionale, prin utilizarea mijloacelor electronice. 
            Întrucât au existat situaţii (incidenţa cazurilor de covid a scăzut în municipiul 
nostru), în care şedinţele Consiliului Local al Municipiului Craiova s-au desfăşurat şi 
prin participarea fizică, iar unii dintre consilierii municipali nu au putut fi prezenţi  din 
cauze medicale (fiind izolaţi la domiciliu), se impune modificarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului, pentru a reglementa şi 
această situaţie apărută în ultimul timp. 
             În conformitate  cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1090/2021 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 
2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 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, cu modificările şi completările ulterioare, propunem: 
             1.modificarea art.1 pct.III din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.94/2020, care va avea următorul conţinut: 

„În situaţii excepţionale, constatate potrivit prevederilor legale, participarea 
consilierului local se poate realiza si on-line, iar votul se poate exprima prin 
mijloace electronice (on-line)”; 

             2. modificarea, pe cale de consecinţă, a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.493/2009. 
 

 
Șef Serviciu, Întocmit, 

Irina STUPARU cons.jr. Alina Constantinescu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  
 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura: 



 
 
 
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr.188252/21.10.2021 

 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 
 
 Având în vedere: 

- Raportul nr.188251/2021 întocmit de Serviciul Administrație Publică 
Locală; 

- În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1090/2021 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 
octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19, 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, cu modificările şi completările ulterioare 

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

 
 

AVIZĂM FAVORABIL: 
 
 
 
 Propunerea Serviciului Administrație Publică Locală privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la 
modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 
 
 
      Direcția Juridică, Asistență de Specialitate 
                 și Contencios Administrativ 
   Director executiv,  
                    Ovidiu MISCHIANU 
 
    ÎNTOCMIT, 
                                                          cons.jr. Alina Constantinescu 
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