
privind aprobarea reabilitàrii, restaurárii si conservárii monumentelor istorice si de 
razboi din orasul Comanefli 

Consiliul local al oraului Comànefli, jude(ul Bacãu, Intrunit in edin4a ordinarä din 
data de 27.10.2017; 
Avdnd In vedere: 
- referatul mnregistrat Cu nr. 38565 din 10.10.2017 prin care Compartimentul CulturA din 
cadrul aparatului de specialitate a Primarului oraului Comãneti propune aprobarea 
reabilitãrii, restaurärii si conservdrii monumentelor istorice si de razboi din orau1 

Comàneti si repararea drumului de acces la Monumentul Troita; 
- expunerea de motive nr.38565/b din 10.10.2017 a Primarului orau1ui Comãneti; 
- rapoartele de avizare favorabilä ale comislilor de specialitate ale Consiliului local; 

in conformitate cu prevederile: 
- Legü 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice CU modificãrile si 

completàrile ulterioare 
- legea 15 din 5 iunie 2011 privind màsuri de cretere a calitatii arhitectural-ambientale 

a cladirilor, Cu modificàrile si completàrile ulterioare 
- HG 945/28.09.2011 privind aprobarea Normelor de aplicare a legii 153/2011; 

In temeiul art.36, alin.(2), lit. c), alin.(6), lit.a), pct.4, art.45, art. 48, alin.2), si al art. 
115, alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publicá localá, rcpublicatá, 
cu completárile si modificärile ulterioare, adoptä urmãtoarea 

flffli :tl 
Art.1 Consiliul Local al oraului Comaneti aprobA reabilitarea si restaurarea 

Cimitirului International a! Eroilor Comaneti, situat pe strada GAril din ComAne$i, FN si a 
Monumentului Troit Inchinat Eroilor de Ia 1877 si 1916 din orasul Comäneti, In functie 
de sumele alocate de cätre Guvernul României, Consiliul Jude;ean si din alte surse de 

finanare nerambursabile. 
Art.2 Consiliul Local a! orau1ui Comaneti aproba finantarea, de la bugetul local, 

a reparãrii drumului de acces càtre Monumentul TroitA Inchinat Eroilor de la 1877 si 1916 

din orau1 Comane$i. 
Art.3 	Prezenta hotärãre se comunicã Institu;iei Prefectului BaCAU, Primarului 

orasului Comàneti, Compartimentului Culturá, Direc;iei Economice , serviciilor 5i 
compartimentelor interesate din cadrul UAT Oraul Comaneti, pentru ducere la 
indeplinire. 

PRESEDINTE DE SEDINTA/ 
Consilier local  

Ghiurcä Ion - 

Nr.159 
Din 27.10.2017 

Contrasemneazä, 
Secretarul oraului 
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