
                                                                                                          ANEXĂ 
        la HCL nr.  128 /2020 

 
PROGRAMUL DE AUDIENŢE 

al consilierilor locali din municipiul Târgu Secuiesc 
Nr. 
crt. 

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

acordă audienţa 

1 
BALÁZS JÓZSEF-

ATTILA 
consilier local 

 Lunar , prima săptămână, marți, 
ora 16,00 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

2 BEJAN ANDRÁS consilier local 
Lunar, a  doua săptămână , 
marți, ora 12 ,00 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

3 
BISZAK LÁSZLÓ 

ISTVÁN 
consilier local 

Lunar, prima săptămână, joi, ora 
15,00 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

4 
CZIPA LÓRÁND-

SZABOLCS 
consilier local 

Trimestrial, prima lună , prima 
săptămână, luni, ora 16,00 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

5  DÁVID SÁNDOR consilier local 
Lunar, a doua săptămână, marți, 
ora 12,00 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

6 GÁSPÁR ZSOLT consilier local 
Lunar, prima săptămână, 
miercuri, ora 10,00 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

7 HEGEDŰS FERENC consilier local 
Lunar, prima săptămână, marți 
17,00 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

8 ILYÉS BOTOND consilier local 
Lunar, prima săptămână, marți, 
ora 16,00  

sala de şedinţă a 
Primăriei 

9 
KISS LEVENTE-

CSABA 
consilier local 

Lunar, a doua săptămână, 
miercuri, ora 12,00 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

10 LUKÁCS LÁSZLÓ consilier local 
Lunar, prima săptămână, 
miercuri, ora 09,00 

Căminul Cultural 
Lunga 

11 
MOLNÁR LAJOS-

ZOLTÁN 
consilier local 

Lunar, prima săptămână,marți, 
ora 12,00 

Căminul Cultural 
Lunga 

12 
NAGY-BABOS 

TAMÁS 
consilier local 

Trimestrial, prima săptămână din 
prima lună, marți, ora  16,00 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

13 PAPP GYÖNGYIKE consilier local 
Lunar, a treia săptămână, joi, ora 
14,00  

sala de şedinţă a 
Primăriei 

14 SZABÓ ISTVÁN consilier local 
Trimestrial, a doua săptămână 
din prima lună, marți 16,00 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

15 
SZÁSZ SZABOLCS-

CSABA 
consilier local 

Lunar, prima săptămână, 
miercuri, ora 14,00 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

16 SZIGETHY KÁLMÁN consilier local 
Trimestrial, prima lună, prima 
săptămână, luni, ora 09,00 

sala de şedinţă a 
Primăriei 

 
Exemplu de completare: prima lună, prima săptămână, prima zi a trimestrului, ora 16 
  

 
Președinte de ședință                                      Secretar general 
    Bejan András                                            Tóth Csilla Enikő 
 



 
 


