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         HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

           Nr.5 din 20.01 2022 
privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate cetățenilor de 

către consilierii locali ai comunei Dobârlău, în perioada ianuarie - decembrie 2022 

 
Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art.3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art.225 alin.(1), art.129 alin.(1) și alin.(14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

d) art.55 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local Dobârlău 

aprobat prin HCL nr.84/2019 astfel cum a fost completat prin Hotărârea nr.17/2020 

Având în vedere : 

a) Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău  

b) Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dobârlău 

c) Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 

amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comert, protectie mediu si turism, al Comisiei 

pentru administratie publica locala, juridică și de disciplină, muncă și protecție sociala și al 

Comisiei pentru activitati  social-culturale,culte, invatamant , sanatate  si familie, protective 

copii, tineret si sport  

d) Avizul secretarului general al comunei nr.5/2022 

 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1), art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

  

                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

                                 adoptă prezenta hotărâre : 

 

Art.1 Audienţele acordate cetăţenilor de către consilieri locali se organizează lunar la sediul 

Consiliului Local conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.2 Organizarea întâlnirilor în perioada ianuarie – decembrie 2022, se va desfăşura în baza unui 

acord cu primarul potrivit opţiunilor exprimate şi în funcţie de acţiunile organizate la nivel local. 

Art.3 Primarul va asigura cadru necesar pentru desfăşurarea în bune condiţii a audienţelor şi 

întâlnirilor, acordate de către consilierii locali. 

Art.4.(1) În rapoartele de activitate ale consilierilor locali, inclusiv al viceprimarului, se vor face 

referiri la activitatea desfăşurată în cele două domenii reglementate prin prezenta hotărâre. 

         (2) Aceste rapoarte vor fi prezentate în scris, în cadrul şedinţelor de consiliu local, şi vor fi 

făcute publice prin grija secretarului general al comunei. 

Art. 5. Prezenta va fi adusa la îndeplinire de către toţi consilierii locali. 

Art.6 Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 197 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
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