ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SMEENI

HOTĂRÂRE

privind organizarea intalnirilor cu cetatenii si programul de
audientelor acordate de catre consilierii locali
Consiliul local al comunei Smeeni , judeţul Buzău ;
Având în vedere :
•
•
•
•
•
•

expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, dl.Ion Andrei
înregistrată la nr. 4255/ 24.07.2012 ;
referatul de legalitate al secretarului comunei Iancu Viorica , inregistrat
la nr.4256/24.07.2012;
raportul de avizare pe fond al proiectului de hotărâre , emis de Comisia
de specialitate a Consiliului Local Smeeni ;
prevederile art.51 alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
prevederile art.50 alin (2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul
alesilor locali , cu modificarile si completarile ulterioare,
prevederile art.75 alin (3) din Regulamentul de organizare si functionare
a Consiliului Local Smeeni , adoptat conform Hotararii Consiliului local
Smeeni nr. 26 /2012,

În temeiul art. 36 alin. ( 2 ) lit.d , alin. (6) lit. ’’a’’pct.3 , art. 45
alin (2) lit.”a” , coroborat cu prevederile art. 115 alin. 1 lit. ‚’’b’’ din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Audientele acordate cetatenilor de catre consilierii locali si
intalnirile cu cetatenii , se organizeaza pe baza optiunii consilierilor , in
comuna Smeeni si in satele apartinatoare comunei , conform anexei care
face parte integranta din prezenta hotarare
Art. 2 (1) Primarul comunei Smeni , judetul Buzau,va asigura
conditiile ncesare desfasurarii in bune conditii a audientelor si intalnirilor,
inclusiv va asigura spatiile necesare tinerii audientelor acordate de catre
consilierii locali.
(2) Problemele ridicate in cadrul audientelor vor fi
consemnate in procese verbale si vor fii predate spre rezolvare si pastrare
primarului si secretatului comunei.
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Art. 3 Pe data prezentei Hotararea Consiliului Local Smeeni nr.
48/2008 privind acordarea audientelor de catre consilierii , isi inceteaza
aplicabilitatea.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va afisa la sediul primariei comunei
Smeeni precum si in fiecare sat component al comunei , la un loc accesibil ,
pe sit-ul comunei si se va comunica prin grija secretarului
- Instituţiei Prefectului –Judeţului Buzău,
- Primarului comunei

PRESEDINTE de SEDINTA,
Consilier local,
RADU CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZA,
Secretar ,
VIORICA RAIMONDA IANCU

Nr.

29 , Smeeni - Buzău, 24 IULIE 2012

;

Hotărârea a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” , 0 „abţineri” din
totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenti 14 .
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