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H O T A RAR EA NR. 7 din data de 28 IANUARIE 2021 
pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile necesare în vederea creşterii 

transparenţei activităţii Primăriei Comunei Urecheştişi a tuturor instituţiilor publice de 

interes local, aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei Urechesti 

Consiliul Local al Comunei Urechesti, Judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara in data de 28.01.2021 

Având in vedere: 
• Referatul pentru aprobare înregistrat sub nr. 7149/23.12.2020;
• Raportul de specialitate nr 321/15.01.2021 înaintat de secretarul general al comunei;
• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Urechesti Judetul

Bacau;

Potrivit prevederilor : 
• ai t. 1, art. 2 şi art '7 diri Legea nr. 52/21. O 1.2003 privind transparenţa decizională în

administraţia publică; 
• art. 7 si art. 11 /\ 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

cu modificările şi completările ulterioare;
• art. 142, 143, 144 şi art. 145 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările

_ şi completările ulterioare;
In temeiul art. 196 alin.(!) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare, 

Consiliul Local al Comunei Urechesti, adopta prezenta 

HOTARARE 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind măsurile necesare în vederea creşterii 
transparenţei activităţii Primăriei Comunei Urecheştişi a tuturor instituţiilor publice de interes 
local, al1ale în subordinea Consiliului Local al Comunei Urecheşti, conform Anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Primam! Comunei Urecheşti prin intermediul aparatului de specialitate va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. - Prezenta Hotarare poate fi atacata în termen de 30 zile la Tribunalul Bacau -
Sectia a II a Civila si de Contecios Administrativ si Fiscal, potrivit prevederilor Legii 554/2004 
privind conteciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, respectandu-se 
procedura prealabila. 

Art. 5. - Prezenta Hotarare intra în vigoare la data aducerii ei la cunostinta în conditiile legii 
si se comunica prin grija Secretarului Comunei Urechesti, Primarului Comunei Urecheşti, 
personalului din cadrul aparatului de specialitate si Institutiei Prefectului - Judelui Bacau, în 
vederea verificarii legalitatii. 



Art. 6. - Prezenta Hotarare a fost adoptata de catre Consiliul Local al Comunei Urechesti, 
jud. Bacau, in sedinta ordinara, cu respectarea art. 139, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, respectiv cu un numar de 13 voturi "pentru", _-_ voturi "impotriva" si _-_ 
"abtineri" din totalul de 13 consilieri prezenti in functie. 

Presedinte de sedinta, 

Consilier local 

Andrei Gheorghe 

Contrasemneaza 

Secretarul General al Comunei Urechesti 

Cichindel Cristinei 
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