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ROMÂNIA       

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL AIUD 

P R I M A R   

 

DISPOZIŢIA nr. 453 

din 27 septembrie  2022 

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Aiud în ședința 

extraordinară cu convocare de îndată, în data de 28.09.2022, cu desfășurare în 

sistem la distanță, prin mijloace electronice 

 

 

 PRIMARUL MUNICIPIULUI AIUD  
            - Raportul de specialitate al secretarului general al Municipiului Aiud nr. 
26900/27.09.2022, privind emiterea dispoziției pentru convocarea Consiliul Local al 

Municipiului Aiud în şedinţă publică, extraordinară cu convocare de îndată, 

desfășurată în sistem ”la distanță” prin mijloace electronice fără prezența 

fizică a consilierilor locali în sala de ședință, pentru data de 28 septembrie 

2022, ora 9,05 cu modalitatea de exercitare a votului consilierilor locali (inclusiv 

pentru Comisii) prin sistem electronic (sistemului audio video Zoom Cloud Meetings),   
           În conformitate cu prevederile: 

- art. 133 alin.(2), lit. a) coroborat cu art. 134 alin. (4) și alin.(5), lit. a), lit. a
1 

), 
lit. a

2
), art. 135 alin. (1 – 4), art.136, alin. (1 - 10), art. 139, alin. (5), lit. c  și  art. 243, 

alin. (1), lit. c), lit. f)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, care asigură cadrul legal pentru convocarea ședinței de 
consiliu local/a consilierilor locali prin mijloace electronice (e-mail/extranet,etc.) 
inclusiv sub aspectul modalității de desfășurare a ședinței de consiliu prin mijloace 
electronice și exercitare a votului electronic; 
 În temeiul art. 155, alin. (1), lit. b), alin. (3), lit. b)  și art. 196 alin. (1), lit. b) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
   

D I S P U N E: 

 

Art.1  Consiliul Local al Municipiului Aiud se convoacă în şedinţă publică 
extraordinară cu convocare de îndată, cu desfășurare în sistem la distanță, prin 
mijloace electronice, fără prezența fizică a consilierilor locali în sala de ședință,   

În data de 28 septembrie 2022, ora 9,05, prin mijloace electronice (aplicația 
Zoom Cloud Meetings). 

 Art.2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare cu convocare de îndată a 
consiliului local, convocată potrivit art. 1 din dispoziție, este cuprins în Anexa parte 
integrantă din prezenta dispoziție.  

 Art.3 Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi însoțit de referatul de 
aprobare, raportul de specialitate și de celelalte documente aferente acestuia, sunt 
puse la dispoziția consilierilor locali prin accesarea aplicației 
http://www.aiud.ro/extranet, după cum consilierii locali pot să-și exprime votul prin 
aplicația electronic utilizată. 

 Art.4 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente tot 
în sistem electronic. 

  Art.5 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ 
competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.  

http://www.aiud.ro/extranet
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Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează 
Secretarul general - Municipiul Aiud și Compartimentul Elaborare Documente 
Consiliul Local  din cadrul Primăriei municipiului Aiud. 

 Art.7  Prezenta dispoziţie se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Primarului Municipiului Aiud;  
- Consilierilor locali.  

 Prezenta dispoziție se afișează la sediul Primăriei Municipiului Aiud, se 
publică pe site-ul Municipiului Aiud și se comunică în conformitate cu art. 134, alin. 
(2), art. 135, alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare.  
 
 

   PRIMAR,                              Contrasemnează pentru legalitate, 

 Iulia Adriana Oana Badea                  p. Secretar general, 

                  Consilier juridic,  

              Elisabeta Manea  

 


