ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

HOTĂRÂREA NR.

81 / 17.12.2013

privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor
acordate acestora de către consilierii locali în anul 2014
Consiliul local al comunei Cucuteni, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară la data de
17.12.2013 , conform dispoziţiei primarului comunei nr. 188
din
12.12.2013 şi a
convocatorului nr.2410 din 12.12.2013 ;
Având în vedere prevederile art.50 alin.(2)din Legea nr. 393/2004 privind statul
aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere informarea primarului comunei Cucuteni , privind necesitatea
organizării întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate acestora de către
consilierii locali în anul 2014,
Având în vedere raportul de specialitate nr. 2341 din 02.12.2013
, întocmit de
secretarul comunei Cucuteni.
În temeiul art. 51 alin. (3), art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se organizează lunar în anul 2014, la sediul Consiliului local al comunei
Cucuteni audienţe acordate cetăţenilor de consilieri locali, conform anexei 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se organizează întâlniri trimestriale cu cetăţenii comunei Cucuteni în anul 2014,
conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărârii se însărcinează
consilierii locali ai comunei Cucuteni judeţul Iaşi .
Art.4 .Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va înainta copie de pe prezenta
primarului comunei,Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru verificarea legalităţii .

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
STUPCANU VIOREL

CONTRASEMNAT
SECRETAR
RUSU GICA

Adoptată în şedinţa din data de 17.12.2013 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri prezenţi din
numărul total de 9 consilieri în funcţie

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

Nr: 2396 din 11.12.2013

RAPORT
Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 51 din Legea nr. 215/2001
Legea administraţiei publice locale .

Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 51 al.(3) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală şi a art. 50 al.(2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali se impune aprobarea graficului de acordarea audienţelor ale consilierilor locali
şi a întâlnirilor trimestriale cu cetăîţenii .
Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunostinţa cetăţenilor toate faptele şi actele
administrative ce interesează colectivitatea locală.
De asemeni aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic,
cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în
consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.
Propun adoptarea hotărârii de aprobarea graficului lunar de audienţe ale consilierilor
locali şi a întâlnirilor trimestriale cu cetăţenii , prevăzute în anexă .

SECRETAR
GICA RUSU

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

PROIECT DE HOTARARE
privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor
acordate acestora de către consilierii locali în anul 2014
Primarul comunei Cucuteni, judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art.50 alin.(2)din Legea nr. 393/2004 privind statul
aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 2396
din 11.12. 2013, întocmit de
secretarul comunei Cucuteni.
În temeiul art. 51 alin. (3), art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
emite următorul ;
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1. Se organizează lunar în anul 2014, la sediul Consiliului local al comunei
Cucuteni audienţe acordate cetăţenilor de consilieri locali, conform anexei 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se organizează întâlniri trimestriale cu cetăţenii comunei Cucuteni în anul 2014,
conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărârii se însărcinează
consilierii locali ai comunei Cucuteni judeţul Iaşi .
Art.4 .Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va înainta copie de pe prezenta
primarului comunei,Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru verificarea legalităţii .

PRIMAR
PAMFILICĂ BRÎNZĂ

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
Nr. 2398 din 11.12.2013

RAPORT

DE AVIZARE

la proiectul de hotarâre privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul
audienţelor acordate acestora de către consilierii locali în anul 2014

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale , buget finanţe
administrarea domeniului public şi privat al comunei , juridică şi de disciplină
întrunită în şedinţă în data de 10.12.2013 a analizat proiectul de hotărâre, nota de
fundamentare şi raportul de specialitate.
Comisia avizează proiectul de hotărâre susmenţionat şi-l propune Consiliului
Local spre dezbatere şi aprobare în forma prezentată.

Secretarul comisiei,

