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CO NS ILIU L IA JUDETULPRAHOVA ROMANIA

PROIECT DE HOTARARE

Privind transmisiunea live a tuturor sedintelor Consiliului Local Sinaia.

ln temeiul Legii 215/2OO1.,privind administratia publica locala,republicata,

cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor OUG 57/20L9, privind

Codul Administrativ, art.L29 al.2(a), art 135a1.4, si art 138 a1.1, al.2 si al.17.

ln conformitate cu Legea 554/2OO1,, privind liberul acces la informatii de

interes public;

HOTARASTE:

Art. 1- Aproba transmisiunea live a tuturor sedintelor Consiliului Local Sinaia.

Art.2 -Aproba constituirea arhivei cu Hotatari ale Consiliului Local Sinaia, pe ani

si luni si publicarea acesteia pe pagina de internet a administratiei publice locale,
precum si inchirierea unui server dedicat in vederea arhivarii sedintelor
inregistrate video si audio.

Art. 3- Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Primarul

orasului Sinaia prin serviciile de specialitate .
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Expunere de motive

La Proiectul privind transmisiunea Iive a tuturor sedintelor Consiliului

Local Sinaia.

Potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 5712019,1a art. 138,a|.2,1it. c, se

prevede posibilitatea cetatenilor cu domiciliul sau resedinta in unitatea

administrativ-teritoriala respectiva de a asista la sedintele de consiliu localsau de

a le urmari pe internet.

ln conditiile in care tara noastra se confrunta cu epidemia virusului

Covid-19 si in conditiile instituirii starii de urgenta sau de alerta pe teritoriul
Romaniei, propunem transmisiunea live a tuturor sedintelor Consiliului Local

Sinaia. Este necesar sa se tina cont ca actuala legislatie, nu permite participarea a

mai mult de 20 persoane la intrunirile publice desfasurate in spatii inchise, asa

cum sunt cele in care se desfasoara sedintele Consiliului Localsinaia.

Pentru un acces mai usor al cetatenilor orasului Sinaia la Hotararile

Consiliului Local, propunem constituirea unei arhive cu hotararile luate pe ani si

luni si publicarea acesteia pe pagina de internet a administratiei publice locale.

Proiectul de hotarare va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului

Local Sinaia.

Sinaia, O0, O6,2a2)

ln itiator,

Grupul de consilieri ai Partidului Social Democrat Sinaia

(l-

%



ffi
SERVICruL POLITICI PT]BLICE

Nr,7574111.03.2021

Raport de specialitate
la proiectul de hotdr6re privind transmisiunea live a tuturor

qedintelor Consiliului local, inregistrat la Primdria oraEului Sinaia sub nr. 6729104.03.2021

a .. . .
In urma analizeijuridice qi administrative preciz6m:

1. Referitor la transmisiunea live a tuturor qedintelor Consiliului local, v5 facem cunoscut c6, in aceastd
perioadd de pandemie, qedintele consiliului local au fost transmise pe contul de facebook al Consiliului
Local al orasului Sinaia.
Raportat la prevederile legale invocate, Consiliul local va stabili oportunitatea acestei propuneri.

2. tn ceea ce priveqte constituirea arhivei cu Hotdr6ri ale Consiliului Local Sinaia, pe ani qi luni qi

publicarea acesteia pe pagina de internet a administrafiei publice locale, precum qi inchirierea unui
server dedicat in vederea arhivdrii qedintelor inregistrate video qi audio, vd aducem la cunoqtin![
urmdtoarele aspecte:

o Ia nivelul UAT Oraq Sinaia exist[ organizatd arhivd distinctl a Biroului Administra]ie publicd,
conform Legii 1611996 a Arhivelor Nafionale, RepublicatS, unde sunt pdstrate, toate
documentele emise in urma $edinfelor Consiliului Local Sinaia, legate in dosare individuale,
conform Procedurii de sistem privind arhivarea qi pdstrarea documentelor in cadrul Prim6riei
oraEului Sinaia.

o in conformitate cu prevederile anexei 1 la Ordonanfa de urgenld a Guvernului nr. 5712020
privind Codul administrativ, respectiv Procedura de organizare qi publicare a monitoarelor
oficiale ale unitdfilor administrativ-teritoriale, in format electronic, s-a aprobat la nivelul
institufiei noastre, organizarea Monitorului OIiciaI Local care este disponibil electronic in
structura paginii de internet a Oraqului Sinaia, ca etichetl distinctl qi care are $ase subetichete
in care se vor publica: statutul unitdlii admnistrativ teritoriale, regulamentele, hotdrArile
autorit6lii deliberative (cu o arhivd care cuprinde documente din perioada 2009-2021),
dispoziliile autoritAfli executive, documentele qi informajiile financiare, alte documente de
interes public.

. in ceea ce priveqte inchirierea unui server dedicat in vederea arhiv6rii qedinfelor inregistrate
video qi audio, considerdm cE aceast6 cheltuiald nu se justificd, Primlria Sinaia avdnd in
proprietate servere de inaltd calitate qi performanld", care oferd spafiu suficient pentru nevoile
tuturor serviciilor din organizarea acesteia.

Jindnd cont de cele mai sus men{ionate prin care toate articolele supuse analizei sunt deja aplicate prin
legi superioare si practici sau proceduri interne, vE supunem spre analizd qi dezbatere proiectul de
hotdrAre privind transmisiunea live a qedintelor Consiliului local.
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