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HOTĂRÂRE 
Nr.23 din 10.05.2011 

privind instrumentarea şi aprobarea implicării Consiliului Local Coloneşti, 
judeŃul Bacău, în proiectul ,,Reabilitare, modernizare, şi dotare camin 

cultural în comuna Coloneşti judeŃul Bacău" 
 
 Consiliul local al comunei Coloneşti, judeŃul Bacău, întrunit în şedinŃa ordinară in 
data de 10.05.2011; 
Având în vedere : 
   - expunerea de motive, prezentată de Primarul comunei Colonesti judetul Bacau 
d-l Mîrzac Iancu Valentin initiatorul proiectului de hotărăre cu privire la 
necesitatea si oportunitatea proiectului de investiti privind reabilitarea si  
modernizarea asezămăntului cultural din comuna Coloneşti judeŃul Bacău; 
   - referatul de specialitate întocmit şi prezentat de secretarul uităŃii administrativ-
teritoriale Coloneşti judetul Bacau;  
   - Adresa nr.1335/03.05.2011 de la SC OSIRIS PROIECT SRL privind 
reabilitare, modernizare si dotare cămin cultural comuna Colonesti judetul Bacau; 
   - Ordinul nr. 1152 din 11 martie 2011 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului privind aprobarea ,,Ghidului operational pentru relizarea obiectivului 
reabilitarea, modernizarea, infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor 
culturale din mediul rural din cadrul Programul prioritar national de construire de 
sedii pentru asezaminte culturale în localitătâŃile unde nu exista institutii precum si 
pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a 
asezamintelor culturale de dept public din mediul rural si mic urban. 
   - art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica. 
   - În temeiul art.36 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. d), art.63 alin (1) lit. c)  art.45 alin. 
(1), art.126 si art.115 din Legea nr.215/2001, privind administraŃia publică locală, 
republicată ;  

HOTĂRĂŞTE 
 
    Art.1  Se aprobă instrumenatarea şi realizarea proiectului ,,Reabilitare, 
modernizare, şi dotare camin cultural în comuna Coloneşti judeŃul Bacău"  cu  
aplicare si in cadrul ,,Programului prioritar national pentru construirea  de 
sedii pentru asezaminte culturale în localitătâŃile unde nu exista institutii 
asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si 
finalizarea lucrărilor de constructie a asezamintelor culturale de dept public 
din mediul rural si mic urban". 
 
    Art.2 Lucrarea de investiŃie este necesară şi portună pentru cei 2240 de locuitori 
ai comunei Coloneşti, judetul Bacău. 
 



 
 
    Art.. 3 Se aprobă Planul de activitate pe următorii 3 ani de la darea în funcŃiune 
a aşezămăntului cultural precum şi păstrarea destinaŃiei clădirii cu termen 
permanenet. 
 
    Art. 4 Cosiliul Local se angajează să suporte cheltuielile de mentenanŃă şi 
gestionare a investiŃiei pe o perioaă de 5 ani de la data la care investiŃia a fost dată 
în exploatare. 
 
    Art.5  InvestiŃa face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a comunei 
Coloneşti, judeŃul Bacău, aprobtă prin Hotărărea Consiliului Local nr 21 din 
17.03.2008. 
 
    Art.6  Se aprobă asigurarea cotei de cofinanŃare de 10% din valoarea totală a 
proiectului. 
 
    Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însarcinează primarul comunei, d-
l Mîrzac Iancu Valentin, desemnat si reprezentantul legal al proiectului. 
 
    Art.8 Prezenta hotărăre se comunică în termen legal InstituŃei prefectului-
JudeŃul Bacău, Primarului comunei Colonesti judetul Bacău, autorităŃilor, 
instituŃiilor si persoanelor intersate, si va fi afişată pe site-ul si la sediul primarie 
Colonesti, judetul Bacău.       
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