
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA COLONE ŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
           

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de înfr ăţire între comuna Coloneşti şi localitatea 
Saint-Leu-la-Foret, departamentul Fal-d'Oise (Franţa) 

 Consiliul local al comunei Coloneşti, judeţul Bacău, întrumit în şedinţa 
ordinară din data de 20.10.2011; 
 Având în vedere Expunerea de motive a domnului Mîrzac Iancu Valentin, 
Primarul comunei Coloneşti, înregistrată sub nr. 3125 din 19.10.2011, Raportul 
compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.3126/19.10.2011, precum şi Raportul 
Comisiei de specialitate pe probleme  de administraţie publică locală, juridică şi Raportul 
Comisiei de specialitate pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, comisii constituite la nivelul 
Consiliului local al comunei Coloneşti. 
 Ţinănd cont de invitaţia adresată de reprezentanţii administaţiei publice locale 
reprezentată de Sebastien Meurant în calitate de primar si d-na prof. Raluca Moulinier 
reprezentanta Asociatiei Amicitie Romaine. 
  În conformitate cu prevederile art.36, alin.(7), lit.b, c, alin (9), art. 45, 
alin.(1), (2), lit.d, f , precum şi  ale art.115, alin.(1), lit.b) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată,  
 

 H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1 .  Se aprobă  Acordul de înfrăţire între comuna Coloneşti  judeţul Bacău (Romania) 
şi localitatea Saint-Leu-la-Foret, departamentul Fal-d'Oise (Franţa) conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărăre.  
Art.2 . Se împuternicesc să reprezinte comuna Coloneşti pentru semnarea Acordul de 
înfrăţire între comuna Coloneşti  judeţul Bacău (Romania) şi localitatea Saint-Leu-la-
Foret, departamentul Fal-d'Oise (Franţa), d-l Mîrzac Iancu Valentin, în calitate de primar 
al comunei Coloneşti, judetul Bacău si d-l Puiu Constantin, in calitate de viceprimar, al 
comunei Colonesti, judetul Bacău,  precum si participarea la evenimentele prilejuite de 
aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Amicitie Roumaine. 
Art.3 . Se aprobă decontarea sumelor necesare pentru deplasarea pe traseul Colonesti – 
Saint-Leu-la Foret, persoanelor împuternicite, din comuna Colonesti judeţul Bacău. 
Art.4.  Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei Coloneşti judetul Bacău, 
Instituţiei Prefectului-Judetul Bacău si publicată prin afişare la sediul Consiliului local 
Coloneşti, precum şi pe site-ul www.primaria-colonesti.ro al Unităţii Administrativ- 
Teritoriale Coloneşti, judeţul Bacău. 
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