
privind acceptarea unor oferte de donatii  si sponsorizãri 

Consiliul Local al oraului Comànefli, jud. Bacãu, Intrunit in sedinta 
ordinarà din 30.03.2017 
Avãnd in vedere: 

- Raportul nr. 35103/25.03.2017 formulat de Serviciul Urbanism din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului oraului ComAnesti, prin care solicitã 
acordul Consiliului Local Comäneti Cu privire la plantarea de puieti care fac 
obiectul sponsorizàrii Regiei Nationale  a Pàdurilor - ROMSILVA pe terenul 
Unitatii Administrativ Teritoriale Comanesti. 

- Raportul nr. 24392/A/16.03.2017 formulat de Serviciul Urbanism din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului orasului Comàne$i, prin care propune 
acceptarea de principiu a ofertei de dona;ie a unui teren cu vegetaie forestiera In 
suprafaA de 5 ha, din partea doamna Dima Lucica cu domiciliul In oraul 
Comäneti, str. Supanului, nr. 94, Impreunã cu sora dumneaei Cazacu Catinca. 

- Expunerea de motive a Primarului oraului Comãneti nr. 24392/b din 
16.03.2017; 

A 
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

In conformitate cu: 
- Prevederile art. 121, alin. 3 din Legea administratiei publice locale, nr.21512001, 
republicatä si modificatã, precum si ale art. 863 si 1014 Codul Civil. 

In temeiul art. 36, alin (2), lit. c, art. 48 alin (2), art. 115 alin (1), lit. b din 
Legea administratiei  publice locale nr.215/2001, repubticatá si modificatá, 
adoptã urmãtoarea: 

NOTARARI 
Art.! Consiliul Local Comãneti aprobä plantarea puie;ilor care fac obiectul 

sponsorizãrii Regiei Nationale a Pãdurilor - ROMSILVA pe terenurile degradate 
aflate in proprietatea Unitatii Administrativ Teritoriale Comäne$i, in vederea 
realizArii lucrãrilor de ImpAdurire pentru Inlaturarea efectelor produse de alunecäri 
de teren. 

Art.2 Consiliul Local Cománeti aprobä In principiu, acceptarea donatiei  din 
partea doamnei Dima Lucica si a doamnei Cazacu Catinca, având ca obiect un 
teren cu vegetaie forestierä In suprafaA de 5 ha, situat In orasul Comãneti, jud. 
Bacàu si identificat In titlu de proprietate nr. 283470/16.02.2004. 



Presedinte de sedintA, 
Consiier local, 

opârtoc Te'1 Ci4ctna1 

Contrasemneazã, 
Secretar, 

jurist Daniela Chirilä 

Art.3 In vederea realizàrii procedurii legale de incheicre a contractului de 
donaçie, se aprobã ca plata cheltuielilor ocazionate de intabularea terenului si cele 
oca.zionate de perfectarea contractului autentic de donaçie sa fie suportate din bugetul 
de venituri si cheltuieli a! orasului Comanesti. 

Art.4 Prezenta hotàrâre se va comunica Institutiei Prefectului judetului 
Bacäu, Primarului orau1ui ComAneti, doamnei Dima Lucica si doamnei Cazacu 
Catinca precum si tuturor Direc;iilor, Serviciilor, Compartimentelor interesate din 
cadrul U.A.T. Comãnesti, penfl ducere la mndeplinire. 
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