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privind modificarea unor caracteristici tehnice a unui bun din domeniul 
public al orapllui Comane0i, judetul Bacau 

Consiliul Local al ora§ului Comane§ti, jud. Bacau, intrunit in §edinta ordinard 
din data de 10.02.2022. 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 25000 din 08.02.2022 a Primarului orawlui Comane§ti; 
- Raportul de specialitate nr. 25000/b din 08.02.2022, formulat de Serviciul 
Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ora§ului Comane§ti, prin 
care propune aprobarea de catre Consiliul Local a modificarilor unor caracteristici 
tehnice a unui bun din domeniul public al ora§ului Comane§ti ca urmare a 
modificarilor §i masuratorilor cadastrale; 

Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 
In conformitate cu: 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului §i urbanismul, modificata; 

In temeiul art. 129, aim. (2), lit. „c", art. 139 aim. (3) lit. „g", art. 196, 
aim. (1) lit. „a", art. 297, alin. (1) lit. „d" §i art. 197, art. 296, alin.(2) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adopta urmatoarea 

n'T/E2/2 
Art.1  Consiliul Local aproba modificarea unor caracteristici tehnice a unui 

bun din domeniul public al orawlui Comane§ti, ca urmare a finalizarii lucrarilor la 
proiectul "EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE - SCOALA NR. 6 VERMESTI, - 

JUDETUL BACAU, DRAWL COMANESTI, STRADA CIRESOAIA NR. 66", dupa cum urmeaza: 
- Sectiunea II — Bunuri imobile, pozitia nr. 195, va avea urmatorul continut: 

cladire §coala cu regim de inaltime demisol partial §i parter din caramida cu Sc = 
469 mp, Sd = 543,45 mp §i Su = 440,44 mp. 

Art.2 Bunul mai sus mentionat, cu modificarile survenite in urma 
masuratorilor, va fi supuse inventarierii conform art. 289 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ. 

Art.3  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, 
Primarului orawlui Comane§ti, precum §i tuturor Directiilor, Serviciilor, 
Compartimentelor interesate din cadrul U.A.T. Orawl Comane§ti, pentru ducere la 
indeplinire §i poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la 
Tribunalul Back'. 

Contrasemneaza, 
Secretarul orwlui 

jurist Daniela Chirilä 


