ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 15/2021
privind stabilirea programului de audiențe al consilierilor locali
pentru mandatul 2020-2024
Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședinta ordinară din data
de 28.01.2021, ședinta legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor
în functie (16).
Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul
compartimentului de specialitate, avizul comisiei de specialitate juridică și
pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase, precum și avizul
de legalitate dat de secretarul general al orasului,
În conformitate cu prevederile art. 225 alin. (1) din Ordonanţa de
Urgenţă nr.57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. „a”, art. 139 alin. (1) şi art.
196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanţa de Urgenţa nr.57/2019 – privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Cu votul “pentru” a 16 consilieri, “împotriva” __ consilieri si “abtineri”
__ consilieri.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Audiențele acordate cetățenilor de către consilierii locali în
mandatul 2020-2024 se organizează pe baza opțiunii consilierilor din orașul
Covasna, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 (1) - Primarul orașului Covasna va asigura condițiile necesare
desfăsurării în bune condiţii a audiențelor, inclusiv va asigura spațiile necesare
ținerii audiențelor acordate de către consilierii locali.
(2) - Problemele ridicate în cadrul audiențelor vor fi consemnate
în procese-verbale şi vor fi predate spre rezolvare şi păstrare primarului şi
secretarului general al orașului.

Art. 3 - Activitatea de audiențe se va desfășura cu respectarea strictă a
măsurilor impuse prin actele normative privind instituirea stării de alertă.
Art. 4 - Prezenta hotărâre se va afișa la sediul Consiliului local al
orasului Covasna, la un loc accesibil publicului și se va publica pe site-ul
oficial al Primăriei.
Art. 5 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
consilierii locali, primarul si secretarul general al orașului.
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