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.SLL. .LAl 

privind modificarea i actualizarea Inventarului bunurilor aparinând domeniului 
public al orasului  Comãnefli, judetul Bacàu 

Consiliul Local a! oraului ComAneti, jud. Bacau, Intrunit in edinta ordinarA din 
data de 29.08.2017. 

Având In vedere: 
- Referatul nr. 34584/17.08.2017, formulat de Serviciul Urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului oraului ComAneti, prin care propune aprobarea 
de càtre Consiliul Local modificarea §i actualizarea Inventarului domeniului public al 
orau!ului Comàne$i ca urmare a modificArilor cadastrale; 

- Expunerea de motive nr. 34584/b din 17.08.20 17 a Primarului oraului ComAneti; 
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

In conformitate cu: 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicA, cu modificArile ulterioare; 
- HotArãrea Guvernului Romãniei nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului 

public al judetului Bacàu Anexa nr. 5 - Inventarul bunurilor care aparin domeniului 
public al oraului Comàneti. 

In temeiul art. 36, aIm. (2), lit. ,,c", art.48, aIm. (1), a art. 45, aIm. (3) si 
art.115, aIm. (1), lit. b, din Legea administratiei puMice locale nr.215/2001, 
republicatà, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptã urmãtoarea 

T.i14flfl: 
Art.1 Se aprobà modificarea §i actualizarea Inventarului bunurilor aparçinând 

domeniului public al oraului Comanefli, judeçul Bacau, altfel cum a fost aprobat prin 
Hothrãrea Consiliul Local nr. 46/1999, dupa cum urmeazA: 

- pozitia nr. 58, cabana 4 va avea urmàtorul continut:  ,,stradA balastatA, cu lAtime 
medie de 5,5 m §i o lungime de 1013 m care se Intinde de la intersecia cu strada 
Supanului pana la izlazul oraului. Suprafata totala este de 6105 mp"; 

- poziçia nr. 60, coloana 4 va avea urmatorul cor4inut: ,,stradA balastatA, cu IAçimea 
medie de 6,0 m §i o lungime de 410 m care se Intinde de la intersecçia cu strada Supanului 
pãnà la proprietA;i particulare. Suprafata totalA este de 2598 mp". 

Art.2 Prezenta hotArãre va fi comunicatA Prefectului judeçului Bacau, Consiliului 
Judetean BacAu, Primarului orau1ui ComAnefli §i va adusA la cunotintA publica de 
secretarul oraului, In conditiile legii. 
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