
 
JUDEłUL BACĂU 

COMUNA COLONEŞTI 
CONSILIUL lOCAL 

 
 HOTĂRÂRE 

privind numirea d-lui V ănău Vasile Cristinel responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaŃile de interes public modificata si republicata, a Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administratia publica locala modificata si republicata, pentru 
relatiile cu societatea civila conform O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaŃii si fundatii cu 

modificarile si completarile ulterioare precum si publicarea documentatiei si informatiilor 
conform prevedrilor art.76^1 din Legea 273/2006 privind finanatele publice locale   

 
         Consiliul local al comunei COLONEŞTI, judeŃul BACĂU întrunit in şedinŃă ordinară in data de 
18.03.2011;  

Având în vedere:  
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃile de interes public modificata si 

republicata; 
Legea nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în administratia publica locala modificata si 

republicata; 
O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaŃii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Adresa nr. 10.666/07.02.2011 a Ministerului Administratiei si Internelor privind obligativitatea 
aplicarii art 76^1 din Legea 273 privind finanatele publice locale;   
 Adresa nr.ME/4777/11.03.2011 de la Institutia Prefectului Judetului Bacau privind numira unei 
persoane responsabile cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃile de interes 
public modificata si republicata, a Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în administratia 
publica locala modificata si republicata, precum si pentru relatiile cu societatea civila conform O.G. 
nr.26/2000 cu privire la asociaŃii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare; 

Expunerea de motive a primarului si avizul Comisiei de specialitate;  
         În temeiul art. 36 si 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aproba numirea d-lui Vănău Vasile Cristinel consilier principal in aparatul de specialitate al 
primarului comunei Colonesti responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaŃile de interes public modificata si republicata, a Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa 
decizională în administratia publica locala modificata si republicata, pentru relatiile cu societatea civila 
conform O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaŃii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare 
precum si publicarea documentatiei si informatiilor conform prevedrilor art.76^1 din Legea 273/2006 
privind finanatele publice locale.   
 
Art.2.  Secretarul comunei Colonesti jud. Bacău va comunica pezenta hotărăre    
InstituŃiei Prefectului judeŃului Bacău, primarului comunei Coloneşti judeŃul Bacău compartimentului 
resurse umane, compartimentului contabilitate, persoanei vizate, si celor interesati. 
 
                                        Contrasemnează 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ           SECRETAR COMUNA 
                  Faleş Marlena                                                                    .Ionel Brandiu 
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