
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA ZARNESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T A R A R E 

privind însusirea Rapoartelor anuale de evaluare a aplicării Legii nr.544/2001, 
privind liberul acces la informatii de interes public si a Legii nr. 52/2003, privind 

transparenta decizionala pentru anul 2018, la nivelul autoritatilor administratiei 
publice locale ale Comunei Zarnesti 

 
 

Consiliul Local al comunei Zarnesti, 

Avand în vedere: 
- expunerea de motive nr.13/2019, formulata de catre primarul Comunei 

Zarnesti; 
- raportul de specialitate nr.26/2019, intocmit de Compartimentul juridic – 

achizitii publice; 
- art. 5 alin.3 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de 
interes public, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 12 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala. 
     In temeiul art.36 alin.1, art. 45 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 
 

 
 

                                          H O T A R A S T E: 
 

 
    Art.1.Se insuseste Raportul de evaluare asupra aplicarii Legii nr. 544/2001, 
privind liberul acces la informatiile de interes public, pentru anul 2018, conform 

anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
    Art.2. Se insuseste Raportul de evaluare asupra aplicarii Legii nr. 52/2003, 

privind transparenta decizionala pentru anul 2018, conform anexei nr. 2 care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 
   Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se însarcineaza primarul 

comunei Zarnesti prin Secretarul Comunei. 
   Art.4.Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica 

Primarului Comunei Zarnesti, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se 
comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii 



controlului cu privire la legalitate. 

 
                                     PRESEDINTE DE SEDINTA 

                                              Consilier, 
                                                
 

 
  Nr. 3/31.01.2019                                                        Contrasemneaza, 

  Zarnesti                                                                             Secretar, 
                 Baltateanu Argentina 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

     Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Zărnești 
în ședința ordinară din data de ....................... cu respectarea prevederilor art. 45 

alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și 
actualizată, cu un număr de ...... voturi pentru, ...... abțineri și ......... voturi 

împotrivă din total de 15 consilieri locali în funcție și ..... consilieri locali prezenti 

 


