
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACAU 
COMUNA COLONESTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea construirii unei cl ădiri cu destinaţia de dispensar medical uman în 

comuna Colonesti judeţului Bacau 
 

Consiliul local al comunei Coloneşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară in data de 
25.06.2013; 
Având în vedere : 
Expunerea de motive al Primarului comunei Colonesti judetul Bacau nr.2757 din 12.06 2013 
privind aprobarea construirii unei clădiri cu destinaţia de dispensar medical uman în comuna 
Colonesti judeţului Bacau; 
Raportul de specialitate al Compartimentului de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului Coloneşti 
2758 din 12.06.2013; 
Avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local Coloneşti judetul Bacău nr.2795 din 
17.06.2013; 
Protocolul de colaborare între comuna Coloneşti judeţul Bacău şi Asociaţia Creştină de Caritate 
Misiune şi Ajutor Olanda Romania-Betania înregistrat la nr. 232 din 06.06.2013 respectiv 2684 
din 07.06.2013 din Registrul de intrări ieşiri a primăriei Coloneşti. 
Adresa răspuns al Asociaţiei Creştine de Caritate Misiune şi Ajutor Olanda Romania-Betania 
înregistrat la nr.217 din 27.05.2013 privind intenţia de a construi un dispensar medical uman.  
Prevederile art.4 al.(1) lit.e) pct.1 din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii si unele 
masuri pentru realizarea locuintelor modificata si republicata;   
În temeiul art.36 alin.(2) lit.d) și alin. (5) lit. c) și alin. (6) lit.a) pct.3. coroborat cu art.45 alin. 
(2) lit. e) si art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată ; 

HOTARĂŞTE 
 

    Art.1. Se aprobă construirea unui clădiri cu destinaţia de dispensar medical uman în comuna 
Coloneşti, judeţul Bacău. 
 
     Art.2.  Se aprobă susţinerea financiară din bugetul Consiliului local Colonesti judetul Bacau 
în conformitate cu prevederile art. 4 din Protocolul de colaborare cu Asociaţia Creştină de 
Caritate Misiune şi Ajutor Olanda Romania-Betania. 
 
    Art.3.  Se numeşte responsabil pentru a duce la îndeplinire această hotărâre d-l Primar Mîrzac 
Iancu Valentin. 
  
    Art.4.  Prevederile HCL nr.10 din 25.02.2010 privind ,,Construirea unei clădiri cu destinația 
dispensar uman,, se abrogă. 
 
    Art.5 . Secretarul comunei coloneşti va comunica prezenta ACCMAOR-Betania, primarului 
comunei Coloneşti, Instituţiei Prefectului-Judeţul Bacău şi persoanelor interesate.           
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