ROMÂNIA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
HUNEDOARA

Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice
Municipiul Hunedoara, B-dul Libertăţii nr.17, cod.331128, Judeţul Hunedoara, Tel.:+4 0254 716322, Fax: +4 0254 716087

Din dorinţa stabilirii unei cât mai strânse legături cu cetăţenii municipiului Hunedoara, executivul local va fi la
dispoziţia hunedorenilor pentru a-i ajuta să rezolve problemele cu care se confruntă.
Astfel, hunedorenii sunt aşteptaţi să îşi prezinte cele mai arzătoare probleme în cadrul programului de audienţă
şi, împreună cu Primarul, Viceprimarul, Secretarul şi conducătorii Direcţiei de Asistenţă Socială, Direcţiei Tehnice şi
Direcţiei Poliţie Locală, să găsească soluţii viabile şi eficiente pentru acestea.
În acest sens, orice persoană interesată poate solicita înscrierea în audienţă în limitele de competenţă, atribuţiile
şi/sau obiectul de activitate al instituţiei la:
PRIMAR
Dan BOBOUŢANU
VICEPRIMAR
Ramona Elena TODOR
SECRETAR
Danut Militon LASLĂU
DIRECŢIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ
Lenuta GEMENIUC

MIERCURI

orele 08.00

JOI

orele 08.00

VINERI

orele 08.00

MARŢI

orele 08.00

DIRECŢIA TEHNICĂ

MARŢI

orele 08.00

DIRECŢIA POLITIE LOCALĂ
Tiberiu FURCA

MARŢI

orele 08.00

Audienţele organizate în limitele competenţelor se desfăşoară la cerere şi sunt acordate de persoana din
conducerea instituţiei, în funcţie de problematica sesizării.
Audienţele se ţin la sediul Primăriei municipiului Hunedoara, Bulevardul Libertăţii, nr.17, pe baza înscrierilor
solicitate. Înscrierile în audienţă se formulează cu cel puţin o zi înainte de data solicitată pentru audienţă. Solicitanţii
audienţelor se vor prezenta la sediul instituţiei cu un act de identitate asupra lor şi/sau împuternicirea acordată; dacă
apreciază ca necesară, pot avea redactată şi o petiţie cu aspectele pe care doresc să le prezinte cu ocazia audienţei.
Audienţa cetăţenilor va fi făcută în funcţie de problema ridicată: în primul rând la directorul executiv al direcţiei
de specialitate şi numai în cazul nerezolvării problemei la acest nivel se poate proceda la înscrierea în audienţă la
executivul local.
Înscrierea cetăţenilor în audienţă se va face prin:
Completarea unei cereri tipizate la Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, Bulevardul Libertăţii nr.26
(fosta clădire BRD). În formular se vor preciza: problemele ce sunt aduse în atenţia instituţiei, documentele ce vor fi
anexate solicitării de înscriere în audienţă pentru a se da posibilitatea verificării din timp a aspectelor sesizate, astfel încât
solicitantul să primească un răspuns competent în concordanţă cu problema sesizată Telefonic (telefon: 0254 711 955;
0254 716 322, int.225)
Solicitantul va trebui să ofere informaţii privind: problemele ce sunt aduse în atenţia instituţiei, datele de contact
(adresă, număr de telefon).
În cazul înscrierii la Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice sau la telefon, fiecare persoană care se
înscrie în audienţă va fi informată cu privire la:
- data programării
- numărul de înregistrare
- persoana din conducerea instituţiei care îl va primi în audienţă, în funcţie de problematica sesizării
- ora de începere a audienţelor
ON-LINE pe adresa: info@primariahd.ro
În cazul înscrierilor on-line, confirmarea de primire se va face tot on-line, iar datele de înscriere se vor transmite pe
adresa de e-mail precizată de petiţionar, în cel mult 24 de ore de la înscriere.
ATENŢIE! Cererea ce NU conţine indicarea problemei pentru care se solicită audienţa NU va fi procesată.

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA PRIMAR
Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni si Relaţii Publice

FORMULAR TIPIZAT
FORMULAR PENTRU ÎNSCRIERE ÎN AUDIENŢĂ
Subsemnatul(a)

, cu

domiciliul/reşedinţaîn
, bl.

, sc. , ap.
, telefon

, str.

nr.

, judeţ

telefon fix

mobil

e-mail

,fax

, solicit

acordarea unei audienţe la_________________________________________________________________

Motivele acordării acesteia sunt următoarele (se descrie situaţia considerată de solicitant ca fiind
nesatisfăcătoare în privinţa modalităţii de soluţionare a cererii, petiţiei, sesizării, plângerii, notificării)__________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

În sprijinul celor afirmate depun în copie următoarele acte:____________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(se vor anexa copii de pe răspunsul/rile primite din partea instituţiei).
Faţă de cele de mai sus, vă rog să-mi aprobaţi acordarea unei audienţe.
În cazul în care din motive obiective audienţele se reprogramează doresc să fiu informat pe
următoarele coordonate de contact _____________________________________________________ (se vor
menţiona numerele de telefon, adresa de e-mail, etc la care se doreşte contactarea solicitantului).
Cererea este depusă personal/prin reprezentant ____________________________________ (se vor
menţiona datele de identificare ale acestuia).

Data:
Semnătura

