ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUIEŞTI
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind organizarea întâlnirilor cu cetățenii şi programul
audienţelor acordate acestora de către consilierii locali ai comunei
Puiești, județul Buzău pentru mandatul 2020-2024
Consiliul local al comunei Puieşti , Judeţul Buzău
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
-art. 120 alin. (l), art. 121 alin. (l) și alin. (2) și art.138 alin.(4) din Constituția
României, republicată;
-art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985. ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 225 alin.(1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare coroborat cu Regulamentul de
organizare și funcționare al consiliului local al comunei Puiești, județul Buzău.
- art. 5, alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public,cu modificările şi completările ulterioare
-Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare
-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
Luând act de:
-Referatul de aprobare nr.47/2021 al primarului Comunei Puiești;
-Raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Comunei Puiești, înregistrat sub nr.48/2021
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.”a”, art.139 alin.(3) ,lit.”i”și
art.196, alin.(1), lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Audienţele acordate cetăţenilor de către consilierii locali se
organizează săptămânal, prin rotație, pe baza opţiunii consilierilor, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2 Organizarea întâlnirilor în mandatul 2020-2024 , se va desfășura
în baza unui acord cu primarul comunei Puiești potrivit opțiunilor exprimate
și în funcție de acțiunile organizate la nivel local.
Art.3 (1) – Primarul comunei Puieşti va asigura condiţii necesare
desfăşurării în bune condiţii a audienţelor și întâlnirilor , inclusiv va asigura
spaţiile necesare ţinerii acestora de către consilierii locali.
(2) – Problemele ridicate în cadrul audienţelor vor fi consemnate în proceseverbale şi vor fi predate spre rezolvare şi păstrare secretarului general al
comunei.
Art.4 În rapoartele de activitate ale consilierilor locali în mandatul
2020-2024 , inclusiv al viceprimarului ales se vor face referiri la activitatea
desfăşurată în cadrul celor două domenii reglementate prin prezenta
hotărâre, rapoarte care vor fi făcute publice prin grija secretarului general al
comunei.
Art.5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoștința publică
prin grija secretarului general al comunei, se va comunica în mod obligatoriu
consilierilor locali, primarului și Instituției Prefectului Județului Buzău în
vederea exercitării controlului de legalitate.
Iniațiator,
Primar,
Rodica Bârlă

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Vali Voicu

Nr.10 PUIEȘTI-BUZĂU ,15.02.2021

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Puiești în ședința ordinară din data de
26.02.2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un
număr de - voturi ”pentru” , - ”abțineri” și - voturi ”împotrivă”, din numărul total de 13 consilieri în funcție și consilieri prezenți la ședință.
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Anexă la
Hotărârea Consiliului Local Puieşti nr.10/____2021

PROGRAMUL DE AUDIENȚE
al consilierilor locali ai Consiliului Local al comunei Puiești , județul
Buzău pentru mandatul 2020-2024

DUMITRU ION ,GAVRILĂ IOAN-MIHAIL, JUGĂNARU CORINA, JUGĂNARU FLORENTIN,
PANĂ ȘTEFAN: LUNEA ÎNTRE ORELE 10-12 –sala de ședințe din cadrul Primăriei
MANEA ADRIAN-FLORIN, VASILACHE FLORENȚA-PAULA, NICOLA DĂNUȚ, PETRE
STELIAN: MARȚEA ÎNTRE ORELE 10-12 –sala de ședințe din cadrul Primăriei
BĂLĂCEANU NICOLAE, PĂUN COSTEL: MIERCUREA ÎNTRE ORELE 10-12 –sala de
ședințe din cadrul Primăriei
DÎRDÎIAC REMUS-VALENTIN, TRIFAN LILIANA: JOIA ÎNTRE ORELE 10-12 –sala de
ședințe din cadrul Primăriei.

Iniațiator,
Primar,
Rodica Bârlă

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Vali Voicu

