
PROIECT 

JUDETUL DÂMBOVIȚA 

CONSILIUL LOCAL BEZDEAD 

              Avizat                                                                                                                          

SECRETAR 

Davidoiu Ionuț 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea procedurii de desfasurare, in situatii exceptionale, a sedintelor comisiilor de 

specialitate si a sedintelor Consiului local al comunei Bezdead, prin utilizarea mijloacelor 

electronice de comunicare 

 

Consiliul local al comunei Bezdead, județul Dâmbovița, întrunit în sedința ordinară din data 

de 31.03.2020  

            Având în vedere: 

 - raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 2775 din 24.03.2020;  

 - prevederile art. 50 si art. 51 alin. (1) din Anexa nr.1 intitulata "MASURI de prima urgenta 

cu aplicabilitate directa” din Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020 privind 

instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei; 

- dispozitiile art. 7 alin. (2) si art. 9 alin. (1) Ordonanta de urgenta nr. 1/1999 privind 

regimul starii de asediu si regimulstarii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordonanta de Militara  nr. 1/2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc 

aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera  a unor bunuri 

- Ordonanta Militara nr.2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 si 

Ordonanta Militara nr. 3/24.03.2020; 

- Declararea „Pandemiei” de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii din data de 11.03.2020. 

- prevederile adresei Ministerului Lucrarilor Publice Dezvoltarii si Administratiei nr. 

46408/23.03.2020; 

- Circulara Institutiei Prefectului - Judetul Dambovita nr. 3055/24.03.2020 - prevederile art. 

135 alin. (8) din  O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;    

      În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ,,a” și alin. (3), lit. ,,a”, 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; 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

           Art. 1.  Se aproba procedura de desfasurare, in situatii exceptionale, a sedintelor comisiilor 

de specialitate si a sedintelor Consiului local al comunei Bezdead, prin utilizarea mijloacelor 

electronice de comunicare, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

 

 

 

Art. 2.   Prezenta hotărâre va fi adusa la indeplinire de secretarul general al comunei, de 

aparatul de specialitate al primarului si de consilierii locali si va fi comunicata: Instituţiei 



Prefectului Judeţului Dambovita, Primarului comunei Bezdead si publicata pe site-ul Primariei 

comunei Bezdead – sectiunea Mofitorul Oficial local. 

 

 

                    Inițiator 

                   PRIMAR 

     Prof. Anghelescu Teodora       


