
JUiDETUL B•CAU 
CON.Sit Mt LOCAL AL @RAWL I omA , EST] 

Dlk H ,  
privind aprobarea scoaterii din functiune, casarea i valorificarea unui imobil cu destinatia de 

magazie din domeniul public al orasului Comanesti, str. Ciresoaia, nr. 66 

Consiliul Local al orasului Comanesti, jud. Baca'u, intrunit in sedinta ordinard din 
data de 22.10.2021. 

Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 44771 din 16.03.2021, formulat de Serviciul Urbanism 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti, prin care 
propune scoaterea din functiune, casarea i valotificarea unui imobil cu destinatia de 
magazie din domeniul public al orasului Comdnesti, datorita vechimii si gradului 
ridicat de degradare; 

- Referatul de aprobare al Primarului orasului Comanesti nr. 44771/b din 
08.10.2021; 

A  Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 
In conformitate Cu: 

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicd, cu modificarile ulterioare; 
- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului 

public al judetului BacAu Anexa nr. 5 — Inventarul bunutilor care apartin domeniului 
public al orasului Comanesti. 

In temeiul art. 129, alin. 2, lit. e, art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 297, 
aim. 1, lit. d, i art. 197 din O.U. fir. 57/2019 privind Codul administrativ, adopta 
u rm ato a rea 

N@UntARA 
Art.1 Consiliul Local al orasului Comanesti aprobd scoaterea din functiune, 

casarea i valorificarea unui imobil cu destinatia de magazie din domeniul public al 
orasului Confanesti, str. Ciresoaia, nr. 66, avand Sc=36,00 mp, conform anexei la 
prezenta. 

Art.2  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bac .* 
Primarului orasului Comanesti, precum si tuturor Direciilor , Serviciilor, 
Compartimentelor interesate din cadrul U.A.T. Orasul Co -manes-Li, pentru ducere la 
indeplinire si poate fi contestatd in termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul 
Bacau. 

rNITIATORI: 
Avizat pentru legalitate 

PRIMAR, 	SERVICIUL URBANISM, 	 Secretarul general, 
Ec.Viorel Miron 	ing. Cosmin AtexandruChiriac 	Cons. juridic, Daniela Chirila 





ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

Unitatea Administrativ-Teritoriala a Oraplui ContainOi  

Str. Ciobanus Nr. 2, Comanesti, Judetul Bacau, CIF 4353269, 
Telefon 0234/374272, fax 0234/374278 

Nr. 44771 din 08.10.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE  
privind aprobarea scoaterii din functiune, casarea i valorificarea unui imobil cu 

destinatia de magazie din domeniul public al orasului Comanesti, str. Ciresoaia, nr. 66 

Serviciul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului 
Comanesti propune initierea unui Project de Hotarare prin care solicita scoaterea din 
functiune, casarea si valorificarea unui imobil cu destinatia de magazie din domeniul 
public al orasului Comanesti, str. Ciresoaia, nr. 66, datorita vechimii i gradului 
ridicat de degradare, conform anexei. 

Mentionam ca imobilul este din lemn si are Sc=36,00 mp. 
Ca urmare, propunem dezbaterea i adoptarea de catre Consiliu Local a unui 

Project de Hotgrare privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea acestui 
imobil. 

Farä de cele propuse, rog dispuneti. 

SERVICIUL URBANISM, 
ing. Cosmin Alexandru Chiriac 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

Unitatea Administrativ-Teritoriala a Orapdui Cornane0i  

Str. Ciobanus Nr. 2, Comanesti, Judetul Bacau, CIF 4353269, 
Telefon 0234/374272, fax 0234/374278 

Nr. 44771/b din 08.10.2021 

REFERAT DE APROBARE  
privind aprobarea scoaterii din functiune, casarea si valorificarea unui imobil cu 

destinatia de magazie din domeniul public al orasului Comanesti, str. Ciresoaia, nr. 66 

Serviciul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului 
Comanesti, propune initierea unui Project de Hotarare prin care solicita aprobarea 
scoaterii din functiune, casarea i valorificarea unui imobil cu destinatia de magazie din 
domeniul public al orasului Comdnesti, str. Ciresoaia, nr. 66, din lemn cu Sc=36,00 mp, 
datorita vechimii si gradului ridicat de degradare. 

Fata de cele mentionate, propun Consiliului Local spre dezbatere i adoptare un 
proiect de hotarare in acest sens. 

PRIMAR, 
Ec.Viorel Miron 


