
Audiente la consilierii locali din Avrig
Cetatenii orasului Avrig ce doresc sa discute cu membrii legislativului local diverse probleme, a caror
rezolvare intra in competenta acestora, au la dispozitie si varianta, oficiala si legala, de a solicita
audiente.
  
  La initiativa Comisiei Juridice a Consiliului Local Avrig, in urma cu putin timp a fost adoptata
Hotararea nr. 8/2012, ce face referire la stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetatenilor
orasului de catre consilierii locali, in cursul anului 2012.
  
  Astfel, alesii locali avrigeni au decis ca, in cursul acestui an, audientele pentru cetatenii orasului sa fie
acordate in ziua de joi a fiecarei saptamani, la sala de sedinte a Consiliului Local.
  
  Pentru ca si cetatenii cu domiciliul intr-una din localitatile apartinatoare sa poata beneficia mai usor de
aceasta oportunitate, s-a hotarat ca, la cerere, audientele consilierilor pot fi acordate si in diverse locatii
din afara Avrigului. Astfel, in prima zi de miercuri din fiecare luna, cei interesati pot sta de vorba cu
alesii locali in localitatea Marsa (la Grupul Şcolar Industrial Constructii de Masini). in cea de-a doua zi de
miercuri a lunii, audientele vor fi acordate in satul Bradu (la Şcoala Generala), a treia zi de miercuri din
luna va fi rezervata cetatenilor din satul Sacadate (la Şcoala Generala), iar cetatenii din satul Glamboaca
pot discuta cu consilierii locali in cea de-a patra zi de miercuri a fiecarei luni, la Şcoala Generala.
  
  Audientele membrilor Consiliului Local Avrig vor fi acordate intre orele 16 si 18, indiferent de locatia
aleasa.
  
  Pentru ca cetatenii sa poata beneficia de aceasta oportunitate, este necesara inscrierea in registrul special
pentru audiente al consilierilor locali, lucru ce poate fi facut la secretariatul Primariei Avrig, cu cel putin
cinci zile inainte de data stabilita.
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