ROMÂNIA
JUDETUL NEAM
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLJE TI
HOTRÂREA
nr. 4 din 30 ianuarie 2009
privind stabilirea programului de audiene ce se vor acorda cetenilor comunei
Doljeti de consilierii locali din cadrul Consiliului Local Doljeti
Consiliul local al comunei Dolje ti;
Analizând proiectul de hotrâre iniiat de pre edintele comisiei juridice i de
disciplin din cadrul Consiliului Local al comunei Dolje ti;
Examinând raportul întocmit de secretarul comunei Dolje ti privind acordarea de
audiene cetenilor comunei Dolje ti de ctre consilierii locali;
Expunerea de motive întocmit de pre edintele comisiei juridice;
Având avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dolje ti;
În conformitate cu dispozitiile:
- art. 51 alin.(3) raportat la art. 36 alin.(2) litera „a”, alin.(3) litera „a” din Legea nr.
215/2001privind administraia public local, cu modificrile i completrile ulterioare;
- art.50 alin.2 din Legea nr.393/2004 privind Statutul ale ilor locali;
În temeiul art.45 alin.1 i art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
HOTARA TE:
Art.1._Stabile te programul de audiene pentru cetenii comunei Dolje ti, acordate
de consilierii locali din cadrul Consiliului Local Dolje ti, pe comisii de specialitate, astfel:
luni
Comisia juridic i de disciplin
mari
Comisia pentru agricultur, activiti economico-financiare, amenajarea
teritoriului, urbanism, protecie mediu i turism
miercuri
Comisia pentru activiti social – culturale, culte, învmânt, sntate,
familie, munc, protecie social, protecie copii, tineret i sport
Art. 2._ Audienele se vor acorda în sala de edine a Consiliului local Dolje ti, de
regul, între orele 14 – 16, în zilele precizate la art. 1, din ultima s ptmân a fiecrei luni,
zile în care vor avea loc i edinele comisiilor de specialitate.
Art. 3._Înscrierea la audiene se va face cu cel puin 2 zile înainte de data stabilit la
secretarul comunei care va informa consilierul local.
Art.4_Indeplinirea prezentei hotrâri revine consilierilor locali ai comunei Dolje ti.
Art.5._Secretarul comunei va înainta prezenta hotrâre autoritilor i persoanelor
interesate.
PRE EDINTE DE EDIN 
CONTRASEMNEAZ
FUNINGN GHEORGHE
SECRETAR, OICAN IOSIF

