
           ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 
  

HOTĂRÂREA NR. 10/2021 

privind organizarea şi programul audienţelor acordate de către consilierii locali pe anul 
2021 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 642/22.01.2021 întocmit de secretarul 

general al comunei Ozun; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 643/22.01.2021 al primarului comunei Ozun,  

dl. lect. univ. dr. Ráduly István; 
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

al comunei Ozun; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 3/2021 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum 
şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 225 alin. (1)-(2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
ART. 1. - Audienţele acordate cetăţenilor de către consilierii locali în anul 2021 se 

organizează lunar, pe baza opţiunii consilierilor, cu respectarea măsurilor de prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

ART. 2. - (1) Primarul comunei Ozun va asigura condiţii necesare desfăşurării în bune 
condiţii a audienţelor, inclusiv va asigura spaţiile necesare ţinerii acestora de către consilierii 
locali, unde să fie posibilă respectarea distanțării sociale. 

(2) Problemele ridicate în cadrul audienţelor vor fi consemnate în procese verbale şi vor 
fi predate spre rezolvare şi păstrare la Compartimentului relaţii cu publicul din cadrul Primăriei 
comunei Ozun. 

ART. 3. – (1) În rapoartele de activitate ale consilierilor locali pe anul 2021 se vor face 
referiri la activitatea desfăşurată în cadrul ţinerii audienţelor. 

(2) Rapoarte vor fi prezentate în scris, în prima şedinţă a consiliului local pe anul 2022 
și vor fi făcute publice prin grija secretarului comunei. 

ART. 4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul, 
secretarul general și consilieri locali.  
 
 Ozun, la 26 ianuarie 2021. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ 
                      NÉMETH IOAN      SECRETAR GENERAL 
                                                       BARTALIS FRUZSINA 
          



 

       ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. ____/2021 

 

 

Programul audiențelor acordate cetățenilor de către consilieri locali în anul 2021* 

 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Ziua și ora Locul 

1. Szabó Anna-Mária Zilnic, între orele 8:00 – 10:00 Primăria comunei Ozun 

2. Lokodi Ana 20 a fiecărei luni, orele 15:00 Primăria comunei Ozun 

3. Bölöni Sándor 01 a fiecărei luni, orele 8:00 Dispensar veterinar Ozun 

4. Bordás Éva 10 a fiecărei luni, orele 12:00 Dispensar medical 
Sântionlunca 

5. Molnár András 06 a fiecărei luni, orele 8:00 Primăria comunei Ozun 

6. Ráduly Zsolt - József 13 a fiecărei luni, orele 15:00 Primăria comunei Ozun 

7. Németh Ioan 08 a fiecărei luni, orele 15:00 Fostul sediul al primăriei 
Lisnău 

8. Bordás Csaba - Lajos 18 a fiecărei luni, orele 12:00 Dispensar uman 
Sântionlunca 

9. Kloós Paula La fiecare 2 vineri ale lunii, 
orele 15:00 

Localitatea Ozun nr. 33 

10. Kovács Ferenc 10 a fiecărei luni, orele 10:00 Localitatea Ozun nr. 33 

11. Horváth Zita 09 a fiecărei luni, orele 9:00 Școala primară Bicfalău 

12. Vrâncean Alexandru În fiecare duminică, orele 
11:00 

Biserica ortodoxă din 
Lunca Ozunului 

13. Zátyi Tibor 15 a fiecărei luni, orele 08:00 Școala primară Bicfalău 

 

 *În cazul în care ziua de audiență cade pe zilele de sâmbătă sau duminică, aceasta va avea 
loc în ziua de luni a săptămânii următoare. Excepție, consilierii locali enumerați la pozițiile nr. 9 
și nr. 12.  

 

 

 

 


