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privind modificarea §i actualizarea Inventarului bunurilor apar4inãnd domeniului 
public at oraului Comãnefli, judetul Bacàu 

Consiliul Local al oraului Comãne$i, jud. Bacàu, Intrunit In §edinta ordinarà din 
data de 07.03.2018. 

Având in vedere: 
- Referatul nr. 23606/26.02.2018, formulat de Serviciul Urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate a! Primarului orau1ui Comäneti, prin care propune aprobarea 
de cAtre Consiliul Local modificarea §i actualizarea Inventarului domeniului public al 
oraulului Comaneti ca urmare a màsuràtorilor cadastrale la Cimitirul Eroilor din str. 
Garii, nr. 80; 

- Expunerea de motive tic. 23606/b din 26.02.20 18 a Primarului oraului Comanefli; 
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

In conformitate cu: 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicà, cu modificàrile ulterioare; 
- Hotàrarea Guvernului Romãniei nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului 

public al jude%ului BacAu - Anexa nr. 5 - Inventarul bunurilor care apa4in domeniului 
public al oraului ComAneti. 

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

QM 	Q 

Art.1 Consiliul Local al orau1ui ComAneti aprobA modificarea i actualizarea 
pozitiei nr. 324, coloana 3 din Anexa la H.C.L. nr. 64/2012 privind Insuirea §i aprobarea 
Inventarului care apa4ine domeniului public al oraului Comanefli, conform 
mAsurAtorilor cadastrale §i a planului de situaie, anexA la prezenta hotArãre, dupà cum 
urmeazã: 

- pozitia nr. 324, ôoloana 3 va avea unnAtorul continut:  ,,strada Gàrii, nr. 80, cu 
suprafaa de 890 mp.". 

Art.2 Prezenta hothrâre va fi comunicatA Prefectului judeului BacAu, Consiliului 
Judetean Bacau, Primarului oraului Comànefli §i va adusa la cunoflinta  publicA de 
secretarul oraului, in conditiile legii. 
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