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pamgy IP1 K@FARARE 
privind modificarea unor caracteristici tehnice a unui bun din domeniul public 

al orasului Comanesti, judetul Baal" 

Consiliul Local al ora§ului Comane§ti, jud. Bacau, intrunit in §edinta ordinard din 
data de 10.02.2022. 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 25000 din 08.02.2022 a Primarului ora§ului Comanqti; 
- Raportul de specialitate nr. 25000/b din 08.02.2022, formulat de Serviciul Urbanism din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului ora§ului Comane*ti, prin care propune 
aprobarea de catre Consiliul Local a modificarilor unor caracteristici tehnice a unui bun 
din domeniul public al orawlui Comane§ti ca urmare a modificarilor §i masuratorilor 
cadastrale; 
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 
In conformitate cu: 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, modificata; 

In temeiul art. 129, aim. (2), lit. „c", art. 139 alin. (3) lit. „g", art. 196, alin. (1) 
lit. „a", art. 297, alin. (1) lit. „d" si art. 197, art. 296, alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, adopta urmatoarea 

mcyir121,. a 
Art.!  Consiliul Local aproba modificarea unor caracteristici tehnice a unui bun 

din domeniul public al ora§ului Comaneti, ca urmare a finalizarii lucrarilor la proiectul 
"EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE - SCOALA NR. 6 VERMESTI, - JUDETUL BACAU, 

ORASUL COMANESTI, STRADA CIRESOAIA NR. 66", dupd cum urmeaza: 
- Sectiunea II — Bunuri imobile, pozitia nr. 195, va avea urmatorul continut: 

cladire §coala cu regim de inaltime demisol partial §i parter din caramida cu Sc = 469 mp, 
Sd = 543,45 mp §i Su = 440,44 mp. 

Art.2  Bunul mai sus mentionat, cu modificarile survenite in urma masuratorilor, 
va fi supuse inventarierii conform art. 289 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ. 

Art.3  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, 
Primarului orawlui Comane§ti, precum i tuturor Directiilor, Serviciilor, 
Compartimentelor interesate din cadrul U.A.T. Orawl Comane§ti, pentru ducere la 
indeplinire §i poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul 
Bacau. 

INITIATOR!: 

PRIMAR, 	SEF SERV.0 ' ' ANISM, 
Ec.Viorel Miron ing. Cosmin Alemandru Chiriac 

Avizat pentru legalitate 
Secretar general, 

Cons. juridic, Daniela Chirilã 

 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

Unitatea Administrativ-Teritoriala a Orasului Comanesti  

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

Nr. 25000 din 08.02.2022 

REFERAT DE APROBARE  
privind modificarea unor caracteristici tehnice a unor bunuri din domeniul public at 

orasului Comanesti, judetul Bacau 

Primarul orasului Comanesti, avand in vedere solicitarea primita din partea 
Serviciului Urbanism prin care se solicita actualizarea suprafetelor Scolii nr. 6 Vermesti ca 
urmare a finalizarii proiectului de eficientizare energetica: 
- Sectiunea II — Bunuri imobile, pozitia nr. 195, va avea urmatorul continut: cladire 
scoala cu regim de inaltime demisol partial si parter din caramida cu Sc = 469 mp, Sd = 
543,45 mp si Su = 440,44 mp. 

Modificarile caracteristicilor bunurilor apartinand domeniului public al orasului 
Comanesti, judetui Bacau se solicitd urmare a finalizarii lucrarilor la proiectul 
"EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE - SCOALA NR. 6 VERMESTI, - 
,JUDETUL BACAU, DRAWL COMANESTI, STRADA, CIRESOAIA NR. 66" in vederea intabularii 
cladirii. 

Urmare a celor mentionte propun Consiliului Local spre dezbatere i adoptare un 
proiect de hotarare in acest sens. 

PRIMAR, 
Ec.Viorel Miron 



JUDETUL BACAU 
Unitatea Administrativ-Teritoriala a Orawlui Comane0i 

Str. Ciobanu Nr. 2, Corn:finqti, Judetul Bacau, CIF 4353269, 
Telefon 0234/374272, fax 0234/374278 

Nr. 25000/B din 08.02.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE  
privind modificarea unor caracteristici tehnice a unui bun din domeniul public al 

ora§ului Cornäneti, judetul Bacau 

Serviciul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
orapalui Comane0 aduce la cunostinta necesitatea actualizarea suprafetelor Scolii 
nr. 6 Vermesti ca urmare a finalizarii proiectului de eficientizare energetica: 

- modificarea unor caracteristici tehnice a unui bun din domeniul public al orawlui 
Comane*ti altfel cum a fost aprobat prin H.G. nr. 1374/2001, dupd cum urmeaza: 

- Sectiunea II — Bunuri imobile, pozitia nr. 195, va avea urmatorul continut: cladire 
coala cu regim de inaltime demisol partial i parter din caramida cu Sc = 469 mp, Sd = 

543,45 mp *i Su = 440,44 mp. 

Modificarile caracteristicilor bunurilor apartinand domeniului public al orawlui 
Comanqti, judetul Bacau se solicita urmare a finalizarii lucrarilor la proiectui 
"EFICIENTIZAREA ENERGETIC/4. A CLADIRILOR PUBLICE - $COALA NR. 6 VERIVIE$TL - 

JUDETUL BACAU, ORAWL COMANE$TL STRADA CIRE$OAIA NR. 66" in vederea intabularii 
cladirii. 
Avand in vedere: 

Referatul de aprobare al Primarului orasului CoManesti nr. 25000 din 
08.02.2022. 

Fata de cele propuse, rog dispuncti. 

SERV. URBANISM, 
Arhitect Sef 

ing. Cosmin Aluxandru Chiriac 


