ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
CONSILIUL LOCAL
____________________________________________________________
PROIECT

Nr. 48 din 25.10.2016

Vizat pentru legalitate,
Secretar,
Jr. Bostan Ionel

HOTARARE
privind ducerea la indeplinire a unor obligații ale alesilor locali
Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț;
Având în vedere:
•
Prevederile art. 110 din Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești nr. 37/2016 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Bodești;
•
Prevederile art. 51 alin. (1), (3) și (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•
Expunerea de motive a d-nei consilier Orășanu Elena;
Văzând raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bodești;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a) şi art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1 - Consilierii locali în funcție vor organiza întâlniri cu cetățenii în fiecare trimestru al
anului, respectiv in prima zi de luni a lunilor ianuarie, aprilie, iulie și octombrie, orele 18, în incinta
Căminului cultural din satul Bodești.
ART. 2 - Consilierii locali în funcție vor acorda cetățenilor comunei Bodești audiențe în prima zi
de vineri a fiecărei luni calendaristice ale anului, în intervalul orar 17-20, în incinta Căminului cultural
din satul Bodești. Susținerea audiențelor se va realiza prin rotație, în ordine alfabetică, de către doi
consilieri locali.
ART. 3 - Consilierii locali în funcție, comisiile de specialitate ale consiliului local precum si
viceprimarul comunei, va prezenta raportul anual de activitate în cadrul întâlnirii cu cetățenii din luna
ianuarie a următorului an de activitate. Rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali, ale
comisiile de specialitate ale consiliului local și raportul anual de activitate al viceprimarul comunei vor
fi înmânate secretarului comunei Bodești care le va publica pe site-ul Comunei Bodești.
ART. 4 - Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și
persoanelor interesate
Inițiator,
Consilier local,
dr. Orășanu Elena

ROMANIA
JUDETUL NEAMȚ
COMUNEI BODEȘTI
PRIMĂRIA
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com

Nr. 5290 din 25.09.2016

Raport de specialitate
privind ducerea la indeplinire a unor obligații ale alesilor locali

Luând în considerare:
Expunerea de motive și a notei de fundamentare a d-nei consilier Orășanu Elena din
data de 8.07.2016;
În conformitate cu prevederile art. 85 alin. 3 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, art. 64 din Legea nr. 24/2000,
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi ale
art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;
•
consider legală propunerea către Consiliului local privind ducerea la îndeplinire a unor
obligații ale aleșilor locali.

Secretar,
Jr. Bostan Ionel

