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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului 

Timișoara, în situaţii excepţionale constatate de autorităţile abilitate 

Având în vedere Adresa  nr. 3002/S3 din 24.03.2020 a Instituției Prefectului Timiș, 

înregistrată la noi cu nr. CS2020-000033/24.03.2020, referitoare la măsurile necesare pentru 

împiedicarea răspândirii coronavirusului SARS – Cov2 pe teritoriul României; 

Având în vedere că prin  dispoziţiile art. 50 şi art. 51 alin. (1) din Anexa nr. 1 „Măsuri de 

primă urgenţă, cu aplicabilitate direct" din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării 

de urgenţă pe teritoriul României, emis de Preşedintele României, s-a stabilit obligaţia autorităţii 

publice locale de a lua măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât să fie evitat contactul 

direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, precum şi 

obligaţia de a asigura desfăşurarea optimă a activităţii, cu asigurarea prevenţiei şi reducerea 

riscului de îmbolnăvire; 

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (2) din OUG nr. 1/1999 privind regimul stării 

de asediu şi regimul stării de urgenţă pe durata stării de urgenţă, autorităţile şi instituţiile publice, 

operatorii economici şi populaţia sunt obligate să respecte şi să aplice prevederile legale speciale 

pe domeniu, precum şi măsurile dispuse de autorităţile competente; 

În contextul declarării de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii a stării de urgenţă pentru 

sănătatea publică cu impact internaţional şi ţinând cont de evoluţia epidemiologică la nivelul 

teritoriului României, de prognozele de creştere a numărului de cazuri de infectare în perioada 

imediat următoare cu coronavirusul COVID-19, de măsurile instituite prin hotărâri ale grupului 

de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt-contagioase pe teritoriul României, 



precum şi de hotărâri ale Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, prin care se 

impune analizarea desfăşurării muncii la domiciliu, se impune luarea unor măsuri excepţionale, 

alternative de desfăşurare a şedinţelor  Consiliului Local  al Municipiului Timișoara  şi a 

comisiilor de specialitate, prin mijloace electronice pe o platformă on-line de videoconferinţă. 

Având în vedere că activitatea administraţiei publice locale se exercită fără întreruperi, cu 

respectarea prevederilor legale, cu obligaţia de a răspunde nevoilor societăţii. 

În baza prevederilor legale invocate se propune adoptarea Proiectului de hotărâre 

privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului 

Timișoara, în situaţii excepţionale constatate de autorităţile abilitate. 
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