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Audiențe acordate 

Numărul de persoane venite în 
audiență 

Probleme identificate Modalitatea de 
rezolvare a problemelor 

   
   
   
   
   
 

Activitatea în Comisii 

Data ședintei Temele discutate Hotărârea de Consiliu / Proiectul 
de  Hotărâre  votat 

Amendamente/ 

Observații 

    

    

    

 

Proiecte de Hotărâre Ini țiate 

Conform al. 6 din Legea 215/2001 proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri locali, 
de primar, viceprimar sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, 
cu sprijinul secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 

Titlu Proiectului de Hotărâre Data depunerii Aprobat/Neaprobat 
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Pregătirea profesională 

Conform Art. 51 din Legea393/2004 „Aleșii locali au îndatorirea de a-și perfecționa 
pregătirea în domeniul administrației publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare 
și perfecționare organizate în acest scop de instituțiile abilitate”. 

Denumirea sesiunii de 
formarea 

Perioada Furnizorul sesiunii de 
formare 

Costul pregătirii  

    
    
    
    

 

Îmi asum responsabilitatea pentru cele raportate mai sus. 

Întocmit:          

Data: 

Semnătura: 

 

 

 

 

 

 

 

 


