
HOTĂRÂREA NR.  289  DIN 28.12.2020 

privind modificarea HCL nr.226/17.08.2016 prin care s-au modificat unele hotărâri ale 

Consiliului Local al Municipiului Bacău în care s-a stabilit componenţa organelor de conducere 

ale societăţilor comerciale, asociaţiilor şi instituţiilor la care Municipiul Bacău este 

acţionar/asociat 

 

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de  28.12.2020, potrivit 

art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

      Având în vedere: 

-Referatul nr. 584655 din 22.12.2020 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune modificarea 

art.10 din H.C.L. nr. 226/17.08.2016; 

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 585067/22.12.2020; 

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 585068/1/22.12.2020;   

-Raportul Serviciului Cabinet Primar înregistrat cu nr. 585068/2/22.12.2020; 

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în  

vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1403/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 

1404/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1405/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, 

nr. 1406/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1407/28.12.2020 al Comisiei de specialitate 

nr. 5; 

-Prevederile art. 59 alin. l din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art. 131, ale art. 140 alin. 1 şi alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 şi ale art. 

243 alin. 1 lit. ”a” şi ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-Amendament formulat de domnul primar Lucia-Daniel Stanciu-Viziteu, amendament ce a fost adoptat; 

                 În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. „d”, alin. 7 lit. „s” și art. 139 alin. 1 și alin. 6 din OUG 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                                                 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART. 1- Se modifică art.10 din H.C.L. nr.226/17.08.2016, în sensul înlocuirii persoanelor nominalizate 

cu alte persoane, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2- Celelalte prevederi din H.C.L. nr.226/17.08.2016 sunt şi rămân în vigoare. 

ART. 3- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

Serviciul Cabinet Primar. 

ART. 4- Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar şi 

persoanelor prevăzute în prezenta hotărâre. 

ART. 5 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen 

legal Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 
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