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HOTĂRÂRE 
 

Referitor la: modificarea hotărârii Consiliului Local Săliștea nr. 56 din 25.09.2019 privind aprobarea regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului Local al comunei Săliștea, județul Alba 

 
  Consiliul Local al comunei Săliștea, județul Alba, întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2020, ședință publică, 
  Având în vedere: 
   - proiectul de hotărâre nr. 21 din 25.03.2020 privind modificarea hotărârii Consiliului Local Săliștea nr. 56 din 25.09.2019 

privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Săliștea, județul Alba; 
  - anunțul nr. 1254 din 25.03.2020 privind publicarea proiectului de hotărâre; 

   - prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 3, lit. a, art. 198, art. 240, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

   - prevederile art. 50, art. 51, alin. 1 din anexa nr. 1 intitulată "MĂSURI de primă urgență cu aplicabilitate directă" din Decretul 
nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; 

   - prevederile  art. 7, alin. 2, art. 9  alin. 1 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu 
modificările și completările ulterioare; 

   - prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
   - prevederile art. 58 – 62, art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
   - prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată; 
  - adresa M.L.P.D.A. nr. 46408 din 23.03.2020; 
            - referatul de aprobare nr. 21 din 25.03.2020 al primarului, inițiatorul proiectului de hotărâre; 
       - raportul nr. 1250 din 25.03.2020 al compartimentului de resort; 
          - avizul nr. 18 din 31.03.2020 al comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism; 
         - avizul nr. 18 din 30.03.2020 al comisiei de specialitate nr. 2 - pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi 

sport, activităţi socio-culturale, culte; 
           - avizul nr. 18 din 30.03.2020 al comisiei de specialitate nr. 3 – juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, 

în temeiul prevederilor art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
CONSILIUL LOCAL 

al comunei Săliștea, județul Alba, adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. După art. 79 din hotărârea Consiliului Local Săliștea nr. 56 din 25.09.2019 privind aprobarea regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Săliștea, județul Alba, se introduce art. 80, care va avea următorul 
cuprins: 

„Se aprobă procedura de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al comunei Săliștea, în situații 
excepționale, constatate de autoritățile abilitate, conform anexei a la prezentul regulament”. 

Art. 2. Celelalte prevederi rămân neschimbate. 
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general, primarului comunei, consilierilor locali, pentru ducere 

la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului – judeţul Alba. 

 
Săliștea, 31.03.2020                                                                                                                                                                                                               
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