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Către, 

PRIMARUL UNIT Ăffi ADMINISTRA TIV TERITORIALE 
(TOATE UNITĂŢILE ADMINISTRA TIV TERITORIALE DIN JUDEŢUL BACĂU) 

I 

Vă aducem la cunoştinţă că până în data de 18.12.2017, este necesar să ne transmit 
actele/documentele, emise de dumneavoastră sau de către instituţiile/autorităţile pe care conform legii 
conduceţi , pe care doriţi să le publicaţi în Monitorul Oficial al Judeţului Bacău pentru perioada iul 
decembrie 2017. 

Acestea vor fi transmise atât pe suport de hârtie, în copie certificată, cât şi pe suport electronic s 
prin e-mail la adresa monitoruloficial(@csjbacau.ro (în format editabil-ex.word). 

Actele care se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Bacău se comunică Direcţiei Juridice 
Administraţie Publică Locală din cadrul .aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău de că1 
autorităţile şi instituţiile interesate, prin adrese sub semnătura conducătorilor acestora Adresa de înainta 
va trebui să conţină pe lângă enumerarea/opisul actelor/documentelor înaintate şi următoarea specifica1 
,,.solicităm publicarea actelor mai sus referite în Monitorul Qficia/ al Judeţului Bacău". 

De asemenea, având în vedere că publicarea actelor administrative adoptate/emise de autorităţi 
administraţiei publice din municipii, oraşe şi comune se suportă din bugetele locale respective, vă aduce. 
la cunoştinţă că preţul pentru publicarea în Monitorul Oficial al Judetului Bacău va fi comunicat dUJ 
finalizarea procedurii de atribuire a contractului pentru tipărirea Monitorului Oficial al Judeţului Bacău, ' 

~017. . c::::=::::::-:--------------
Detalii şi informaţii suplimentare se pot obţine la camera 26 - persoană de contact: An.toane 

Chiriac, la tel.0234/53 .72.00 int.139. 

u stimă., 

Întocmit. 
Antoaneta Chiriac 
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ROMANIA 
PRIMARIA COMUNA RACOVA 
JUDETUL BACAU 
NR 4316/14.12.2017 

CATRE, 

CONSILIUL JUDETEAN BACA U 

Urmare Adresei nr 20914/06.12.2017, va comunicam ca unitatea administrativ teritoriala 
Racova,judetul Bacau nu are la aceasta data documente, care sa fie publicate în Monitorul 
Oficial al judetului Bacau. 

Cu deosebita consideratie 

,, 

PRIMAR, 
VLAD TOADER SECRETAR~ 

DAVID MELIN(79NA 
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