
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA TĂMĂŞENI
PRIMAR

Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494
E-mail: primariatamaseni@yahoo.com

DISPOZITIE
Privind stabilirea programului de audiente la nivelul Primariei comunei Tămășeni

Primarul comunei TĂMĂȘENI, județul Neamț;
Luând în considerare referatul nr. 919 din 22.02.2019 aîntocmit de secretarul comunei

Tămășeni
Având în vedere:

-art.5 alin.1,lit.b din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,cu
modificările și completările ulterioare
-art.50 alin.2 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali,cu modificările și completările
ulterioare

In temeiul art.63 alin.(1) cu art.115 alin. (1) lit.a) din Legea nr.215/ 2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Emit prezenta,

DISPOZIȚIE:

Art.1.Se stabilește programul de audiențe la nivelul Primăriei comunei Tămășeni,județul
Neamț,după cum urmează:

 PRIMAR : LUNI -10.00-12.00
 VICEPRIMAR:MARȚI-10.00-12.00
 SECRETAR :MIERCURI -10.00-12.00
 SEF BIROU:JOI-10.00-12.00

Art.2.Înscrierea în audiență se face pe baza programărilor,în temeiul unei cereri scrise.
Art.3.Solicitările se înregistrează la registratura primariei comunei Tămășeni.
Art.4 Secretarul comunei Tămășeni va comunica prezenta dispoziție persoanelor nominalizate la
art.1 şi Instituției Prefectului –Județul Neamț în vederea exercitării controlului privind legalitatea
actului administrativ.

PRIMAR, Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,

LUCACI ȘTEFAN Jr. CALIMAN ALINA -CRISTINA.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA TĂMĂŞENI
SECRETAR

Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494
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Nr.919/22.02.2019

REFERAT
Cu privire la emiterea dispozitiei privind stabilirea programului de audiente la nivelul

primariei com.Tămășeni

Domnule primar,

Subsemnata Căliman Alina Cristina,având functia de secretar al comunei va aduc la cunoastință ca
în conformitate cu prevederile:

-art.5 alin.1,lit.b din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,cu
modificările și completările ulterioare:
,,A rt. 5. - (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu
următoarele informaţii de interes public:
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare,
programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

-art.50 alin.2 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali,cu modificările și completările
ulterioare:
,, Art. 50. (2) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic,
cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în
consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

Trebuie sa stabiliti un program de audiente la nivelul primariei comunei Tămășeni.Prin urmre,având
in vedere prevederile legale anterior mentionate,va rog sa dispuneti.

SECRETAR,
CĂLIMAN ALINA CRISTINA
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