
!UE$LLI8!AYA 
.001REMMI, 

privind modificarea ,,Inventarului bunurilor apartinãnd domeniului public 
al oraului Comãnefli, judetul Bacãu,, 

Consiliul Local al oraului Comanefli, jud. Bacau, Intrunit In edinta 
ordinarA din data de 17.12.2013 

Avãnd In vedere: 
- Referatul nr. 54607/13.12.2013, formulat de Serviciul Urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului oraului Cornäneti, prin care propune 
aprobarea de cãtre Consiliul Local a modificarii Inventarului domeniului public al 
oraulu1uj Comaneti; 

- Expunerea de motive a Primarului orau1ui Comànefli, nr. 54607/b din 
13.12.2013; 

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

In conformitate cu: 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica çi regimul juridic al acesteia; 
- Planul Urbanistic General al oraului ComAneti i Regulamentul General de 

Urbanism, aferent; 
- Prevederile Legii nr.50/1991, art. 1 alin.1, privind autorizarea executArii 

lucrarilor de con structii/desfiintare, republicata i modificatA. 
In temeiul art. 36, aIm. (2), lit. ,,c" i a art. 45, aIm. (1) din Legea 

administratiel publice locale nr.215/2001, republicatã cu modificárile i 
completárile ulterioare adoptã urmãtoarea, 

Art.1 Consiliul Local al oraului Comãneti aprobà modificarea ,,Inventarului 
bunurilor aparçinând domeniului public al oraului Cornaneti,judeçul Bacäu", astfel: 

- 	la obiectivul Complex sportiv-centrul de agrernent din str. Stadionului, 
fn, se vor scoate din domeniul public i vor trece in domeniul privat tribunele i 
vestiarele, ca urmare a demolärii, In vederea realizarii unui nou obiectiv de investiii: 
,,Centrul de agrement Trotu"; 

- la obiectivulul Punct de colectare §i depozitare deeuri in urma 
ecologizàrii i inchiderii depozitului neconform se modifica valoarea ini;iala cu suma 
de 3.933.023,17 lei; 

- 	la obiectivul Colegiu Tehnic Dimitrie Ghilca, se va modifica valoarea 
cu suma de 15.493.794,46 lei ca urmare a lucrärilor de modernizare. 

Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicatä Prefectului judetului Bacãu, Consi!iului 
Judetean Bacau, Primarului orau!ui ComAneti i va adusa Ia cunotinta publica de 
secretarul oraului, in conditiile legil. 

Presedinte th 
ConsitAe r 
tehn. I 

Nr. 177 
din 17.12.2013 

Contrasemneaza, 
Secretarul orasulul 

jurist Dfflniela Chirila 
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