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privind aprobarea fondurilor necesare pentru
amenajarea zonei de agrement pe rani Trotus, malul drept
Consiliul Local al orasului Comanesti, jud. Bacäu, intrunit in sedinta ordinara din
28.03.2013;
Avand in vedere:
- Referatul nr.32316/26.03.2013, fonnulat de Serviciul Urbanism din cadrul Orawlui
Comanqti, prin care propune alocarea de fonduri necesare intocmirea documentatiei §i
continuarea luerkilor de a amenajare a falezei i a zonei de agrement, de-a lungul raului
Trotu§, malul drept, de la pod $upan la pod Podei.
In conformitate Cu:
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica §i regimul juridic al acesteia;
- Planul Urbanistic General al ora§ului Comaneti §i Regulamentul General de
Urbanism, aferent;
- Prevederile cap. II, art.13, alin.(1) §i alin.(3), din Legea nr.50/1991, privind autorizarea
executkii lucrarilor de constructii, republicata i modificata;
- Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
In temeiul art. 36, alin. (2), lit.„13", lit.„d" si al art. 45 din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
adopta urmatoarea

NOA RA RE
Art.! Consiliul Local Comanqti este de acord cu amenaj area unei zone de agrement
din domeniul public, pe malul drept al raului Trotn de la pod Supan la pod Podei,
conform schitei anexate.
Art.2 Consiliul Local Comaneti aproba alocarea fondurilor necesare intocmirii
documentatiilor pentru realizarea investitiei „Amenajare zond de agrement pe raul Trotu,
mal drept", de la pod $upan la pod Podei, in suma. de 40.000 lei.
Art.3 Consiliul Local Comanqti aproba alocarea fondurilor necesare executaxii
investitiei „Faleza §i zond de agrement pe raul Trotu§" de la pod $upan la pod Podei, in
suma de 800.000 lei.
Art.4 Prezenta hotarke se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau,
Primarului orawlui Comane§ti precum i tuturor Directiilor, Serviciilor, Compartimentelor
interesate din cadrul U.A.T. Orawl Coma'neti, pentru ducere la indeplinire.
Prqedintt
Consili
prof. R(
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Din 28.03.2013

Contrasemneaza,
Secretarulorasului
jurist Daniela ChirilA
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