
HOTĂRÂREA NR.270    DIN 18.12.2020 

privind creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei Municipiului Bacău 

și a instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local Bacău 

 

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de  18.12.2020, 

potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a”  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

cu modificările și completările ulterioare, 

      Având în vedere: 

-Referatul nr.576351/18.11.2020 al Serviciului Cabinet Primar  prin care se propune aprobarea  

Regulamentului privind măsurile adoptate in vederea creșterii  transparenței activității Primăriei 

Municipiului Bacău și a tuturor instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Bacău; 

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.582239/13.12.2020; 

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr.582240/1/13.12.2020;   

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

vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1313/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 

1314/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1315/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, 

nr. 1316/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1317/16.12.2020 al Comisiei de specialitate 

nr. 5; 
-Prevederile Legii nr. 52/21.01.2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1, ale art.243 alin. 1 lit. 

”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

          În baza dispozițiilor art. 129 alin. 1 și alin. 14 și art. 139 alin. 1 și alin. 5 din OUG 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                                                H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind măsurile adoptate în vederea creșterii  transparenței activității 

Primăriei Municipiului Bacău și a tuturor instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Bacău,  conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

Directorii instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Bacău. 

Art. 3.- Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și persoanelor menționate la art. 2. 

Art. 4.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică in termen 

legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității. 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
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