
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SĂPOCA 

PRIMAR 
PROIECT 

HOTĂRÂRE   
privind aprobarea  programului de audiențe  

acordate de către consilierii locali în anul 2017 
 

Consiliul local al comunei Săpoca, judeţul Buzău; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a primarului, înregistrat sub nr.17/20.01.2017; 

-raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului 
local, inregistrat sub nr. 18/20.01.2017 ; 
 -raportul consilierului juridic, inregistrat sub nr. 19/20.01.2017 ; 

- prevederile art. 50 alin (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 51 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. 1 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată şi actualizată, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art.1. Se aprobă programul de audiențe acordate de către  consilierii 
locali în anul 2017, conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. În cazul în care apar  situații neprevăzute, care duc la 
imposibilitatea acordării audiențelor în zilele stabilite, audiențele se vor 
reprograma. 

Art.3.Problemele ridicate în cadrul audiențelor vor fi consemnate în 
registrul de audiențe, în baza cărora vor fi întocmite rapoartele anuale de 
activitate ale consilierilor locali. 

(1). În rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali se vor face 
referiri la activitatea desfășurată în cadrul ținerii  audiențelor și organizării 
întâlnirilor. 

(2).Aceste rapoarte vor fi prezentate în scris, în prima ședință a anului 
următor și vor fi făcute publice prin grija secretarului comunei. 

Art. 4.Prezenta hotărâre se va afișa la sediul Consiliului local al 
comunei Săpoca, precum și în fiecare sat la panoul de afișaj. 

Art. 5. Secretarul comunei Săpoca va comunica prezenta hotărâre 
autorităților, instituților și persoanelor interesate. 
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