ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU
HOTĂRÂRE
privind aprobarea votului electronic în cadrul comisiilor de specialitate și ședințelor de consiliu
județean în perioada de stare de urgență sau stare de alertă
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU,
Având în vedere Referatul de aprobare nr.14007 din 29 octombrie 2020 al preşedintelui,
avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență, Raportul de specialitate nr.14008
din 29 octombrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică;
Văzând prevederile art.182 alin.(4) raportat la art.139 alin.(5) lit.c) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
Ținând cont de prevederile art.173 alin.(1) lit.f) şi al art.178 alin.(1) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Începând cu data prezentei hotărâri, se aprobă exprimarea votului consilierilor
județeni în cadrul comisiilor de specialitate și ședințelor de consiliu județean prin mijloace
electronice, respectiv e-mail, în perioada de stare de urgență sau stare de alertă, așa cum sunt
definite prin actele normative în vigoare.
Art.2. – Procedura de vot este prezentată în anexa la prezenta hotărâre.
Art.3. – Începând cu data prezentei Hotărârea nr.41 din 21 mai 2020 își încetează
aplicabilitatea.
Art.4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată consilierilor județeni în funcție în vederea
ducerii la îndeplinire.

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu
CONTRASEMNEAZĂ,
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Anexa
la Hotărârea nr.111 din 29 octombrie 2020
a Consiliului Județean Giurgiu

PROCEDURA
de exprimare a votului electronic în cadrul comisiilor de specialitate și ședințelor de consiliu
județean

Art.1. – Prezenta procedură reglementează modalitatea de vot electronic asupra
problemelor supuse dezbaterii consilierilor județeni în cadrul comisiilor de specialitate și
ședințelor de consiliu județean.
Art.2. – Aparatul de specialitate al consiliului județean va transmite, prin grija secretarului
general al județului, în format PDF, pe adresele de e-mail ale consilierilor județeni și
vicepreședinților consiliului județean proiectele de hotărâri, referatul de aprobare și raportul de
specialitate, precum și documentele care au stat la baza inițierii proiectului.
Art.3. – Odată cu transmiterea materialelor menționate la art.2, se vor stabili și transmite
și termenele în care consilierii județeni pot solicita lămuriri asupra materialelor, precum și
termenul în care consilierii județeni își exprimă votul.
Art.4. – (1) În vederea exprimării votului electronic în cadrul comisiilor de specialitate
consilierii județeni pot transmite întrebări sau interpelări în vederea soluționării acestora de către
aparatul de specialitate în termenul stabilit conform art.3.
(2) Exprimarea votului consilierilor județeni, membri ai fiecărei comisii de specialitate, se
va face, pentru fiecare proiect de hotărâre în parte, pe e-mail, în termenul stabilit conform art.3.
(3) După exprimarea votului consilierilor județeni, membri ai unei comisii de specialitate,
prin grija președintelui comisiei și secretarului acesteia, avizul pentru fiecare proiect de hotărâre
în parte va fi transmis electronic cancelariei consiliului județean.
Art.5. – (1) În vederea exprimării votului electronic în cadrul ședințelor de consiliu
județean, după convocarea transmisă în condițiile art.179 raportat la art.134 din Codul
administrativ, consilierii județeni pot transmite întrebări sau interpelări în vederea soluționării
acestora de către aparatul de specialitate în termenul stabilit conform art.3.
(2) Exprimarea votului consilierilor județeni se va face, pentru fiecare proiect de hotărâre
în parte, pe e-mail, în termenul stabilit conform art.3.
Art.6. – În vederea exprimării votului secret în prezenta procedură, prin grija Secretarului
general al județului, se va pune la dispoziție consilierilor județeni o adresă de e-mail la care va
avea acces doar personalul din cancelaria consiliului județean, care va printa și număra voturile
exprimate.
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