ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
CONSILIUL LOCAL
____________________________________________________________

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 16, în incintele
căminelor culturale s-au alte locații ale comunei Bodești, în fiecare trimestru într-un sat component al
comunei.
ART. 2 - 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. 3 - Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și
persoanelor interesate.
__________________________________________________________________________________
Nr. 46 din 31.10.2016
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție.
Preşedinte de şedință,
Păvăloaia Mihai

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

