JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA
Nr.1130/14.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind organizarea şi programul audienţelor acordate de către
consilierii locali pe anul 2020
Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinară din data de
.............februarie 2020,
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului; împreună cu proiectul de hotărâre ,
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului de specialiatate din cadrul Primăriei
comunei Zăbala;
Având în vedere Raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei
Zăbala;
În conformitate cu art. 5, alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile
de interes public,
Având în vedere prevederile art.225 alin.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
În temeiul, art.129 din CodulAdministrativ
În temeiul, art.196 din alin (1) lit. a din CodulAdministrativ
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Audienţele acordate cetăţenilor de către consilierii locali în anul 2020 se organizează lunar, pe
baza opţiunii consilierilor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1)Primarul comunei Zăbala va asigura condiţii necesare desfăşurării în bune condiţii a
audienţelor, inclusiv va asigura spaţiile necesare ţinerii acestora de către consilierii locali.
(2) Problemele ridicate în cadrul audienţelor vor fi consemnate în procese verbale, în baza
cărora vor fi întocmite rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali şi vor fi predate spre rezolvare şi
păstrare Compartimentului relaţii cu publicul.
(3) În rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali se vor face referiri la activitatea
desfăşurată în cadrul ţinerii audienţelor şi organizării întâlnirilor.
(4) Problemele ridicate in cadrul audienţelor vor fi prezentate primarului comunei în şedinţa
consiliului local spre a fi supuse rezolvări.
(6) Aceste rapoarte vor fi prezentate în scris, în prima şedinţă a anului următor şi vor fi făcute
publice prin grija secretarului comunei.
Art. 4.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, şi consilierii locali.
Zăbala, ………februarie 2020.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Fejér Levente

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Barabás Réka

Anexa la HCL nr.13 din 18 februarie 2020

Programul de audienţe acordate de către consilierii locali în anul 2020

1.În prima săptămână a lunii

Luni – AMBRUS ATTILA, ora 10,00 - 12,00
Marţi – BENEDEK JÓZSEF, ora 10,00 - 12,00
Miercuri - COSNEAN CĂLIN- CONSTANTIN, ora 08,30 – 11,30
Joi – FEJÉR ZSOLT, ora 10,00 - 12,00
2.În a doua săptămână a lunii
Luni – GYÖRGY LÁSZLÓ - LEVENTE, ora 11,00 - 13,00
Marţi – MÁTYÁS SZABOLCS, ora 08,00 - 10,00
Miercuri - PAPP JÁNOS, ora 10,00 – 12,00
Joi – PĂTRÂNJEL NICOLAE, ora 09,00 - 11,00
3.În a treia săptămână a lunii
Luni – SZABÓ ANDRÁS, ora 10,00 - 12,00
Marţi – SZIGYARTÓ JÁNOS- NIMRÓD, ora 10,00 - 12,00
Miercuri - VÎRLAN MILICA - ȘTEFANIA, ora 10,00 – 12,00
Joi – HARAI LORANT, ora 09,00 - 11,00
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