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PROGRAMUL DE AUDIENŢE 

al consilierilor locali Târgu Secuiesc 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Funcţia 
Data şi ora acordării audienţei Locul unde se 

acordă audienţa 

1 Bejan András consilier local 
a treia lună, prima săptămână, 
prima zi a trimestrului ora 17 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

2 Budău Ionuț consilier local 
prima lună, prima săptămână, a 
treia zi a trimestrului ora 16 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

3 Czipa Lóránd-Szabolcs consilier local 
a treia lună, a doua săptămână, a 
treia zi a trimestrului ora 18 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

4 Fejér Melinda consilier local 
a doua lună, a doua săptămână, a 
treia zi a trimestrului ora 18 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

5  Gal Elemér-László consilier local 
a treia lună, a doua săptămână, a 
treia zi a trimestrului ora 18 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

6 Hegedűs Ferenc consilier local 
a treia lună, prima săptămână, a 
doua zi a trimestrului ora 18 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

7 Ilyés Botond consilier local 
prima lună, prima săptămână, 
prima zi a trimestrului ora 17 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

8 Kelemen Andrei consilier local 
a doua lună, a doua săptămână, a 
treia zi a trimestrului ora 18 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

9 Kiss Levente Csaba consilier local 
a treia lună, prima săptămână, 
prima zi a trimestrului ora 15 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

10 Lőrincz József consilier local 
a treia lună, prima săptămână, 
prima zi a trimestrului ora 15 

Căminul Cultural 
Lunga 

11 Nagy-Babos Tamás consilier local 
a treia lună, prima săptămână, 
prima zi a trimestrului ora 17 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

12 Pătru Constantin consilier local 
prima lună, prima săptămână, a 
treia zi a trimestrului ora 16 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

13 Szabó Vincze-Árpád consilier local 
a treia lună, ultima săptămână, 
prima zi a trimestrului ora 16 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

14 Szigethy Kálmán consilier local 
a doua lună, a doua săptămână, a 
treia zi a trimestrului ora 18 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

15 Szilveszter Szabolcs consilier local 
a treia lună, prima săptămână, 
prima zi a trimestrului ora 15 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

16 Szima Csaba consilier local 
a treia lună, a doua săptămână, a 
treia zi a trimestrului ora 18 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

17 Szöllösi Tamás consilier local 
a treia lună, prima săptămână, a 
doua zi a trimestrului ora 18 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

18 Taierling Johann consilier local 
a treia lună, a doua săptămână, a 
treia zi a trimestrului ora 18 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

 
 

        
 
 
 
 


