Dosar III-E-5
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.70
din 31 martie 2020
privind: stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean
Brăila în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate
Consiliul Judetean Braila, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2020;
Având în vedere Referatul de aprobare inițiat de Președintele Consiliului Județean
Braila și raportul Direcției administratie publică, contencios înregistrat sub nr.
6556/25.03.2020;
Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice
și relații internaționale;
Ținând cont de prevederile art. 50 și art. 51 alin. (1) din Anexa nr. 1 intitulată
"MĂSURI de primă urgență cu aplicabilitate directă" din Decretul nr. 195 din 16 martie
2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
În conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (2) și art. 9 alin. (1) din Ordonanța de
urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu
modificările și completările ulterioare;
Cu respectarea prevederilor Hotararii nr. 220/30 octombrie 2019 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Braila ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

H O T A R A S T E:
Art.1. În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum
epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme și alte situații care fac imposibilă
prezența Consilierilor județeni la sediul Consiliului Județean Brăila, ședințele Comisiilor
de specialitate precum și ședințele de plen ale Consiliului Județean Brăila se vor
desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

Art.2. Se aprobă procedura de desfășurare a ședințelor Comisiilor de specialitate
precum și a ședinței de plen a Consiliului Județean Brăila, în situațiile prevăzute la art. 1
din prezenta hotărâre, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei
Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor
interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi .
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