privind includerea in domeniul public at UAT — ORASUL COMANE$T1 a
unui bun imobil — ffintang arteziana - in vederea intabularii tinscrierii dreptului de
proprietate in evidentele de cadastru i carte funciara
Consiliul Local at orasului Comanesti, judetul Bacäu, intrunit in sedinta
ordinal* de indata din data de 19.04.2022.
Aviind in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 31417 din 18.04.2022 al Primarului orasului Comanesti;
- Raportul de specialitate nr. 31417/B din 18.04.2022 intocmit de Serviciul Urbanism
amenajarea teritoriului i Biroul Juridic;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului
Comane*ti.
In conform itate cu prevederile:
- Hotararea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public *i privat al comunelor, al
ora*elor, al municipiilor *i al judetelor;
- art. 863 lit. d) din Codul Civil, cu modificarile i completarile ulterioare.
- Contractul de vanzare nr. 2445 din 20 august 2019 prin care Orasul Comanesti a
dobandit dreptul de proprietate al imobilului "Ansamblul Palatului Ghica Cornane*ti", situat
in ora*ul Comane*ti, str. Republicii, nr. 1;
- Ordin nr. 700/2014 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,
receptie *i inscriere in evidentele de cadastru *i carte funciara;
- art. 286 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile
modificarile ulterioare.

In temeiul art. 129, alin. (2) lit c), art. 136 alin. 10 lit, a si at art. 197 aim. 1 din
Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - Partea I privind Codul
administrativ, adopta urmatoarea

Art.! Se aproba includerea in domeniul public al UAT — ORASUL COMANESTI a
unui imobil — fantana arteziana - prevazut in anexa la prezenta, in vederea inscrierii
dreptului de proprietate in evidentele de cadastru si carte fimciara.
Elemente de identificare
Nr.
Denumire
c rt.
imobil
Situat in intravilanul orasului Comanesti, jud. Back!, str. Republicii, nr. 1,
1.
FANTANA
ARTEZIANA in suprafata de 193 mp — aferent Ansamblului Ghica — Parc si Palat , cu
urmatoarele vecinatati: N — strada Republicii si Ora s Comanesti , E- strada
Vasile Alecsandri, S- Spitalul "loan Lascar Comanesti" si strada Parcului,
V- proprietati particulare.

Art.2 Se declar5 ca find de uz sau interes public local, bunurile imobile cuprinse in
prezenta hotarare.
Art. 3 Bunul in cauza nu fac obiectul unor litigii i nici obiectul unor cereri de
reconstituire a dreptului de proprietate privata sau de restituire depuse in temeiul actelor
normative care reglementeaza regimul juridic al proprietatilor.

Art.4 Bunul imobil cuprins in prezenta hotarare va fi supus inventarierii, conform
art. 289 din OUG nr. 57/2019 — Codul Administrativ- privind Inventarierea bunurilor din
domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale .
Art.5 Primarul Orasului Comanesti i Compartimentele de specialitate vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.6 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului - Judetul Back',
Primarului Orasului Comanesti, Serviciului urbanism si amenajare a teritoriului, Directiei
Economice i tuturor Directiilor, Serviciilor i compartimentelor interesate din cadrul UAT
— Orasul Comanesti pentru ducere la indeplinire.
Prqedinte de sedinta,
Consilier loca
Anastasiu I

Nr. 90
Din 19.04.2022

Contrasemneaza
Secretarul general al ora§ului,
jurist Daniela Chirila
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