
privind propunerea schiinbáril destina$iei unui imobil aparinând domeniului public 
a! orau1ui Comàne$i. din imobil cu destinaie de unitate de invàtâmânt 

In imobil cu altà destina0e 

Consiliul Local a! orau1ui Cománefli, jud. Bacàu, Intrunit In sedinta 
ordinarà din 29.08.2017. 
Având In vedere: 

- Referatul nr. 34579/17.08.2017 Intocmit de Seviciul Urbanism i Amenajare a 
Teritoriului i Oficiul Juridic, prin care se propune schimbarea destinaei imobilului situat 
In orau1 Comàneti, str. Progresului, nr. 43, jud. Bacau, din imobil cu destinafr de unitate 
de Invãtamfint In imobil cu alta destinatie. 

- Expunerea de motive nr. 34579 /b/17.08.2017 a Primarului Oraului ComAne$i; 
In conformitate cu: 

- prevederile art. 112 aim. (2), aim. (6) §i aim. (6M) din Legea nr. 1/2011 a 
educaçiei nationale,  Cu modificãrile si completãrile ulterioare; 

- Ordinul nr. 5819 din 25.1 L2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a 
avizului conform pentru schimbarea destinatiei  bazei materiale a institutiilor  si 
unitàtilor de mnvatamânt preuniversitar de stat, precum §i condi;iile necesare 
acordarii acestuia. 

- H.G. nr. 1347 din 27 decembrie 2001 privind atestarea domeniului public a! 
judewlui Bacau, precum si al municipiilor, orae1or si comunelor din judeflil Back. 

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 aim. (3) §i art. 48 aim (2), art. 115 
alin (1), lit. b din Legea administratiei  publice locale nr.215/2001, republicata, 
cu modificàrile $ comp!etàrile ulterioare, adoptá urmátoarea 

Art.1 Consiliul Local Comãneti aprobä propunerea schimbarii destinaliei 
imobilului situat In oraul Comàneti, str. Progresuiui, nr. 43, jud. Bacãu, In care a 
fünctionat Scoala nr. 3 Leorda, din imobil cu destin4ie de coala , In imobil la dispozilia 
Consiliului Local al orauiui Comàne$i, pe o perioadA determinatà de 5 ann. 

Art.2 Schimbarea destina;iei imobilului opereazã de la data emiterii avizului 
conform al Ministrului educa;iei nationale  §i cercetArii stiintifice. 

Art.3 Prezenta hotarâre se va comunica Institutiei  Prefectului judeu1ui 
Bacãu, Primarului orasuiui Comanesti, Serviciului Urbanism, Directiei economice, 
precum si Compartimentelor interesate din cadrul U.A.T. Comãneti, pentru ducere 
la Indeplinire. 	 - 

Preedinte de 14i9 	!. 	 Contraemneaza. 
Consilier loaJ, 	- 	 Secr4tar orai, 

Laura Maria( 	tULT i 	 jurist Qielair 
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