
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTARAREA NR. 9/2018
privind organizarea şi programul audienţelor acordate de către 

consilierii locali pe anul 2018

Consiliul local al comunei Ozun, 
întrunit în şedinţa ordinară din data de 10 ianuarie 2018, 
analizând Expunerea  de  motive  a  Primarului,  avizul  Secretarei  comunei  şi  raportul

Compartimentului de specialitate, precum şi raportul Comisiei de specialitate nr. 3,
în conformitate cu art. 5, alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la

informaţiile de interes public,
în  temeiul  prevederilor  art.  52  alin  (3)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.

215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 50 alin. (2) din Legea
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 36 alin. (9) şi  art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.  1. Audienţele  acordate  cetăţenilor  de  către  consilierii  locali  în  anul  2018  se
organizează lunar, pe baza opţiunii consilierilor, 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.

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

Art.  3.   În rapoartele  de  activitate  ale  consilierilor  locali  pe  anul  2018 se  vor  face
referiri la activitatea desfăşurată în cadrul ţinerii audienţelor.  Aceste rapoarte vor fi prezentate
în scris,  în  prima şedinţă  a consiliului  local  pe anul  2019 vor fi  făcute publice prin grija
secretarului comunei.

Art.  4. Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul,
secretarul şi consilierii locali. 
 

                  Ozun, la 10 ianuarie 2018. 

                                                     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Barta János

Contrasemnează:
Secretar al  comunei

Aczél Melinda Cecilia
Difuzare:

 1 ex. la dosar cu hotărâri

 1 ex. afisare

 1 ex. Prefecturii jud. Covasna

 1 ex. Primar

 1 ex. consilieri



Anexă la Hotărârea
Consiliului local Ozun

nr. 9 /2018

cu audienţele acordate cetăţenilor în anului 2018*

           CONSILIER:                        DATA DE:                                  LOCAŢIA:

Barta János 15 a fiecărei luni, orele 1500 Primăria comunei Ozun
Bölöni Sandor 01 a fiecărei luni, orele 0800 Dispensar veterinar Ozun
Bordás Csaba-Lajos 18 a fiecărei luni, orele 1200 Dispensar uman Sîntionlunca
Bordás Zsolt 05 a fiecărei luni, orele 1500 Primăria comunei Ozun
Horváth Zita 09 a fiecărei luni, orele 0900 Scoala primară Bicfalău
Lokodi Ana 20 a fiecărei luni, orele 1500 Primăria comunei Ozun
Molnár András 06 a fiecărei luni, orele 0800 Primăria comunei Ozun
Németh Ioan 08 a fiecărei luni, orele 1500 Fostul sediu de primărie Lisnău
Pantelimon Alexandru 27 a fiecărei luni, orele 1800 Fosta scoală Lunca Ozunului
Szabó Anna Mária Zilnic, intre orele 800-1000 Primăria comunei Ozun
Tomos-Ilkó József 30 a fiecărei luni, orele 1500 Dispensar uman Sîntionlunca
Vrâncean Alexandru 27 a fiecărei luni, orele 1800 Fosta scoală Lunca Ozunului
Zatyi Tibor 15 a fiecărei luni, orele 0800 Scoala primară Bicfalău

* În cazul în care ziua de audienţă cade pe zilele de sâmbătă sau duminică, acesta va avea loc în ziua de luni a

săptămânii următoare. 


	Contrasemnează:
	Secretar al comunei

	Anexă la Hotărârea Consiliului local Ozun
	nr. 9 /2018

