
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU           
COMUNA COLONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea asocierii între comuna Coloneşti, judeţul Bacău  
cu asociaţiile nonprofit ,,Vulturul Bac ău 2007 și ,,Unirea Bacău 2007" 

 
Consiliul local al comunei Coloneşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
31 ianuarie 2014; 
Văzând cererea domnului Iancu Gheorghe, Preşedintele Consiliului de Administraţie al asociaţiilor 
,,Vulturul Bacău 2007 și  ,,Unirea Bacău 2007", înregistrată la Consiliul local sub nr.222 din 
21.01.2014; 
Analizând Proiectul de hotărăre nr.245 din 22.01.2014, Expunerea de motive nr.240 din 22.01.1.2014 a 
primarului comunei Coloneşti,, Raportul secretarului comunei nr.238 din 22.01.2014, p prin care 
propune asocierea, în condiţiile legii, cu asociaţiile nonprofit ,,Vulturul Bacău 2007 și  ,,Unirea Bacău 
2007", precum şi Raportul de avizare  nr.300 din 24.01.2014 al comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului local Colonești judetul Bacău: 
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată prin 
Legea nr.515/2003 precum și prevederile art.21 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice, republicată; 
În temeiul art. 36 alin. (1) lit.a), alin. (2) lit.d) și e), alin. (6) lit a) pct. 2 alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (6) 
coroborat cu art. 115 alin.(1) lit. a) și art.117 lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările ulterioare adoptă prezenta, 
 

HOTĂRĂRE 
 
Art. 1. Se aprobă asocierea între comuna Coloneşti, judeţul Bacău, cu asociaţiile nonprofit, ,,Vulturul 
Bacău 2007"  și ,,Unirea Bacău 2007", cu sediul în comuna Dealu Morii, sat Banca, judeţul Bacău, în 
vederea accesării de fonduri europene nerambursabile pentru modernizare şi dotarea  unui imobil din 
satul Satu Nou comuna Coloneşti, judetul Bacău, cu destinaţia de centru în care se acordă servicii de 
asistenţă socio-medicală persoanelor vârstnice şi altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Coloneşti, judeţul Bacău. 
 
Art. 3. Prezenta hotărăre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, Primarului comunei şi 
asociațiilor,,Vulturul Bacău 2007 și "Unirea Bacău 2007". 
  
                                                                 Contrasemnează 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         SECRETAR COMUNĂ 

       Dănăilă Corneliu                              jur. Brandiu Ionel 
 
 

 
Nr.9 din 31.01.2014 
 
 
 
 
Prezenta hotărăre a fost adoptată cu 10 voturi, 0 voturi împotrivă, 0 apțineri. 
Au participat la sedinta ordinară un nr.de 10 consilieri din 11 aleși. 
 
 


