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X CD'u'A RAG3 
privind aprobarea &aril in folosinta gratuita a imobilului situat in orasul 

Comanesti, str. Liceului, nr. 6 catre Asociatia Robert Cole 

Consiliul Local al orasului Comfinesti, jud. Bacau, intrunit in sedinta ordinara 
din 28.01.2022. 

Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 23739 din 19.01.2022, formulat de Serviciul Urbanism 

Biroul juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti, prin 
care propune darea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 (cinci) ani a imobilului situat in 
orasului Comanesti, str. Liceului, nr. 6, catre Asociatia Robert Cole; 

- Solicitarea nr. 1426/10.01.2022 Asociatiei Robert Cole Comanesti inregistrata la 
institutia noastra cu nr. 22881/10.01.2022 prin care solicita darea in folosinta gratuita a 
imobilului situat in orasului Comanesti, str. Liceului, nr. 6, jud. Back'; 

- HCL nr. 100 din 16.08.2021 privind schimbarea destinatiei unui imobil - Caminul 
nr. 6 - inclus in baza materiala a institutiei de invatamant preuniversitar de stat , Colegiul 
Tehnic "Dimitrie Ghika" Comanesti; 

- Referatul de aprobare al Primarului orasului Comanesti, nr. 23739/b din 19.01.2022; 
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Comanesti; 

in conformitate cu: 
- art. 297 aim. (1) lit. d) , art. 349, art. 362 alin (2) din OUG. nr . 57/2019 privind 

Codul administrativ, actualizat; 

In temeiul art. 129 aim. 2 lit. c, aim. 6 lit, a, art. 139 alin. 3, art. 196 alin.1 
lit, a, art. 197 aim. 1, art. 287 privind Codul Administrativ, actualizat, adopta 
urmatoarea 

NCYTI[212E 
Art.!  (1) Consiliul Local Comanesti aproba darea in folosinta gratuita, pe o perioacla 

de 5 (cinci) ani , a imobilului situat in orasului Comanesti, str. Liceului, nr. 6, catre Asociatia 
Robert Cole. 

(2) Imobilul se gaseste in Inventarul domeniului public al Orasului Comanesti, 
la pozitia 223, are regim de inaltime P+2E si suprafata construita de 647mp. , cu o valoare de 
inventar de 1.621.322 lei. Folosinta bunului va fi aceeasi cu cea declarata de -servicii sociale 
pentru copii cu dizabilitati. Cheltuielile de intretinere vor fi suportate de catre Asociatia 
Robert Cole. 

(3) Modalitatile de angajare a raspunderilor s,i sanctiunilor sunt cele prevazute 
de catre art.350-352 din OUG nr.57/2019 - Codul Administrativ,  , actualizat. 



Art.2 Derularea contractului va incepe cu data Procesului Verbal de predare-
primire a cladirii, respectiv 01.03.2022. 

Art.3 Se imputerniceste Primarului orasului Comanesti prin grija Serviciului 
Urbanism si Biroului Juridic, cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 

Art.4 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, 
Primarului orasului Comanesti, Asociatiei Robert Cole, precum §i tuturor Directiilor, 
Serviciilor, Compartimentelor interesate din cadrul U.A.T. Orasul Comane§ti, pentru ducere la 
indeplinire. 

Presedinte de sedinta, 
Consilier local --- 

Prisacariu Elena ■ ,'i i .e.414 4 . 
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Contrasemneaza, 
Secretar general, 

jurist Daniela Chirilä 

Nr. 5 
Din 28.01.2022 


