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HOTARARI

privind aprobarea cumpárãrii unor imobile (teren si constructii)
situate in Comanesti, str. Garlei, En. , proprietatea EON Energie Romania S.A.
Consiliul Local al oraului Comãne$i, jude$ul Bacãu, Intrunit In edinta
ordinarä din data de 11.07.2016.
Avind In vedere:
- raportul nr. 40444 din 06.07.20 16 formulat de Serviciul Urbanism urmare a reluArii
anuntului prinilt din partea EON Energie Romania S.A. prin care este scos la licitatie imobilul
cu destinatia de sediu EON Energie Romania S.A., din Comanesti;
- expunerea de motive nr. 40444/b din 06.07.2016 a Primarului oraului Comäneti;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Comaneti;
- prevederile Legii nr. 273/2007, privind finantele publice locale, modificata si
completata.
In temeiul art.36 aIIm. (2) lit. b i lit. d, art.48, aIIm. (2), art.45 si art. 115, aIIm. (1),
lit.b din Legea administraliei locale nr.215/2001, republicatA, cu modificArile §i
completArile ulterioare, adoptä urmátoarea:

NOTARARI
Art.1 Consiliul Local al orasului Comaneti aproba, cumpärarea imobilului compus
din teren In suprafata de 1.941 mp si constructu In supnf4A totala construitA de 339,40 mp,
proprietatea EON Energie Romania S.A., situat in Comanesti, str. Garlei, f.n..
Art. 2 (1) Consiliul Local al orasului Comanqti stabilete unnãtoarea comisiei pentru
efectuarea achizitiei, In urmAtoarea componenta;
- ing. Caloianu Emilia-Presedintele Comisiei de urbanism
- prof Laic Robert Constantin - Presedintele Comisiei de invatamant
- jurist Sopartoc Teofil Cristinel - Presedintele Comisiei juridice
- ing. Ghiurca Ion - Presedintele Comisiei economice
- consilier juridic Ciobanu Cerasela - sefBirou Juridic
(2) Pretul si conditiile de achizitie vor fi supuse aprobàrii Consiliului local.
Art. 3 Prezenta hotArAre se va comunica institutiei Prefectului judeului Bacàu,
Primarului oraului Comàneti, ecbipei de implementare a proiectului, precum i tutror
Directiilor, Serviciilor, Compartimentelor interesate din cadrul Oraului ComAne$i-U.A.T.,
penfl ducere la Indeplinire
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jurist Daniela Chinla

