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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile necesare în vederea creşterii 

transparenţei activităţii Primăriei Comunei Urecheşti şi a tuturor instituţiilor publice de 

interes local, aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei Urecheşti 

D-na Drăgoi Irina, Căiţeanu Ionel Daniel şi Constantin Petruţ Narcis, consilieri locali

în cadrul Consiliului local al comunei Urecheşti Judeţul Bacău: 

Având in vedere : 
• Referatul pentru aprobare înregistrat sub nr. 7149/23.12.2020,
• Raportul de specialitate înaintat de secretarul general al comunei;

�trivit prevederilor: 
• art. 1, art. 2 şi art 7 din Legea nr. 52/21.01.2003 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;
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

Propune adoptarea prezentului Proiect de Hotărare 
în forma si continutul următor ' , 

C 
Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind măsurile necesare în vederea creşterii transparenţei 

activităţii Primăriei Comunei Urecheşti şi a tuturor instituţiilor publice de interes local, aflate în 
subordinea Consiliului Local al Comunei Ureoheşti, conform Anexei, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

Art. 3. - Hotărârea va fi comunicată Primarului Comunei Urecheşti, personalului angajat în 
cadrul Primăriei Urecheşti şi tuturor persoanelor interesate. 

Art. 4.- Prin grija Secretarului General al Comunei Urecheşti prezenta hotărâre se comunică in 
termen legal Instituţiei Prefectului- Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

Iniţiato 
Consilier I �al,

Drăgoi · a 

A vizat pentru legalitate 
Secretarul General al Comunei Urechesti 
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