
ORAS COMANESTI 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 

Str. Ciobanu, nr.2, tel. 0234-374274, fax:0234-374278 

L ru #14 JNL 
privind aprobarea Inchirierii de cãtre SC. APA SERV TROTUS SRL Comanqti a bunurilor deçinute, care 
fac parte din domeniul public al oraului Comaneti i stabilirea unei cote-parte din valoarea chiriei cc va 

reveni proprietarului 

Consiliul Local al oraului Comãnefli, jud. Bacãu Intrunit In edin;a ordinarà din data de 
15.12.2016; 

Având In vedere: 
- Adresa SC MA SERV TROTU5 SRL Comaneti, InregistratA la U.A.T. Comaneti sub nr. 

51562/05-12-2016, prin care administratorul societAtii solicita aprobarea mnchirierii bunurilor denute cu 
once titlu, bunuri care fac pane din domeniul public at orau1ui Comaneti §i stabilirea unei cote-parte din 
valoarea chiriei ce va reveni proprietarului - orau1 Comaneti. 

- 	Referatul nr. 51563/05-12-2016 al Serviciul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului oraului Comaneti prin care propune aprobarea solieitanii SC.APA SERV TROTUS SRI. si  
stabilirea unei cote-parte din de 50% valoarea chiriei care sã lie Incasate de cätre societatea administrator 

- 	expunerea de motive in. 51563/b/05-12-2016 a Primarului oraului Comaneti; 
- 	rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul Local Comanefli; 

In conform itate Cu: 

- 	Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publicã i regimul juridical acesteia; 

in temeiul art. 36 aIm. 2, lit. c i art. 45, art. 48 aIm. 2 5i al art. 115 aIm. 1, lit. b din Legea nr. 
215/2001, privind administratia publica locaIà, republicatà cu modificãrile i completàrile ulterioare1  
adoptà urmãtoarea: 

Art. 1 Consiliul Local a! oraului •Comäne$i este de acord cu mnchinierea de cAtre SC. APA 

SERV TROTUS SRL Comanefli a bunurilor aflate in administrarea, folosinta sau detinerea 

societàtii. 

Art. 2 Pentru bunurile din domeniul public al oraului Comaneti, aflate in administrarea 

societAtii, din contravaloarea chiriei, un procent de 50% revine proprietarului bunu!ui i se face venit la 

bugetul local. 

Art. 3. Prezenta hotArâre se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Bacãu, Primarului 

orau!ui Comanefli, SC Apa Serv Trotu§ SRL ComAne$i, Directiilor i Servicii!or interesate, pentru 

ducere la indeplinire. 

Pre sedinte de s 	AN/N. 	 Contrasemnezä, 
Consffier 1 4 	.\ 	 Secretarul orauIui 
Lazar Cos ci 	+ 	 jurist Daniela Chirila 
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