ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SĂGEATA
CONSILIUL LOCAL SAGEATA
P R O I E C T de H O T Ă R Â R E
privind aprobarea programului de audienţe
acordate cetaţenilor de către consilierii locali în anul 2019
Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău;
Având în vedere:
- expunerea de motive a viceprimarului comunei Sageata , judetul
Buzau , domnul Ilie Constantin , care indeplineste atributiile conferite de
lege primarului , conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile si
cmpletarile ulterioare , înregistrat sub nr.14/20.02.2019;
- referatul de legalitate al secretarului comunei , înregistrat sub nr.
15/20.02.2019 ;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Săgeata ,
judeţul Buzău ;
În conformitate cu :
- prevederile art. 50 alin (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
Local Săgeata ,adoptat conform Hotărâri Consiliului Local Săgeata
nr.40/2016 cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 51 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă programul de audienţe acordate de către consilierii
locali în anul 2019, conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta
hotărâre.

Art.2 În cazul în care apar

situaŢii neprevăzute, care duc la

imposibilitatea acordării audienţelor în zilele stabilite, audienţele se vor
reprograma.
Art.3 (1) Audienţele se acordă în sala de şedinţe a consiliului local.
(2) Înscrirea la audienţe se face la secretarul comunei cu cel
puţin trei zile înainte de ziua stabilita .
(3) Problemele ridicate în cadrul audienţelor vor fi consemnate
în registrul de audienţe, în baza cărora vor fi întocmite rapoartele anuale de
activitate ale consilierilor locali.
(4) În rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali se
vor face referiri la activitatea desfăşurată în cadrul ţinerii

audienţelor şi

organizării întâlnirilor.
(5) Problemele ridicate in cadrul audientelor vor fi prezentate
primarului comunei in sedinta consiliului local spre a fi supuse rezolvari .
(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 Prezenta hotărâre se va afişa la sediul Consiliului local al
comunei Săgeata, în fiecare sat la panoul de afişaj si pe sit-ul comunei .
Art.5 Secretarul comunei Sageata

va comunica prezenta hotărâre

autorităţilor, instituţilor şi persoanelor interesate.
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