
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACAU 
COMUNA COLONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Colonesti judeţul 
Bacau, a ,,Clădirii corp B" din cadrul Școlii Gimnaziale sat Spria comuna Colonești 

județul Bacău în vederea demolării 
 

 Consiliul local al comunei Coloneşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară in data de 
24.09.2013; 
Având în vedere : 
Adresa comunicare nr.488 din 01.08.2013 transmisă de către Școala Gimnazială Colonesti 
judetul Bacău privind solicitarea demolării ,,Clădirii corp B,,;  
Proiectul de hotărăre al primarului comunei Colonești judetul Bacău nr.3612 din 18.09.2013 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Colonesti judeţul Bacau, a 
,,Clădirii corp B" din cadrul Școlii Gimnaziale sat Spria comuna Colonești județul Bacău în 
vederea demolării; 
Expunerea de motive al Primarului comunei Colonesti judetul Bacau nr.3611/18.09.2013 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Colonesti judeţul Bacau, a 
,,Clădirii corp B" din cadrul Școlii Gimnaziale sat Spria comuna Colonești județul Bacău în 
vederea demolării; 
Referatul de specialitate al Compartimentului Tehnic, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
Coloneşti nr.3278/18.08.2013 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
comunei Colonesti judeţul Bacau, a ,,Clădirii corp B" din cadrul Școlii Gimnaziale sat Spria 
comuna Colonești județul Bacău în vederea demolării;  
Avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local Coloneşti judetul Bacău 
nr.3674/20.09.2013; 
Prevederile art.10 alin. (2) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
Prevederile art.7 alin.(17) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii si unele masuri 
pentru realizarea locuintelor modificata si republicata;   
În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), coroborat cu art.45 alin. (2) lit. e) și f) si art.115 alin.1 lit.b) din 
Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;  
 

HOTĂRĂŞTE, 
 

Art.1.  Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Coloneşti judetul 
Bacău, a ,,Clădirii corp B" din cadrul Școlii Gimnaziale sat Spria comuna Colonești județul 
Bacău conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărăre. 
Art.2. Se aprobă demolarea,,Clădirii corp B" din cadrul Școlii Gimnaziale sat Spria comuna 
Colonești județul Bacău conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărăre. 



Art.3. Se aprobă constituirea comisie pentru recuperarea, inventarierea și depozitarea 
materialelor rezultate din demolarea clădirii alcătuită din: 
 1.Cazan Constantin - presedinte; 
 2.Condurache Dănuț - secretar; 
 3.Bojescu Vasile - membru;   
Art.4.  Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coloneşti, judeţul 
Bacău însuşit prin HCL 32/2009 şi aprobat prin HG nr.577/2011 se va modifica in mod 
corespunzător prin grija Compartimentului Tehnic, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
Coloneşti judetul Bacău, din aparatul de specialitate al primarului comunei Coloneşti judetul 
Bacău. 
Art.5 .Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Coloneşti judeţul Bacău 
se va modifica corespunzător.     
Art.6.  Primarul va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.7.  Prezenta hotărăre se comunică în termen legal Instituţei Prefectului-Judeţul Bacău, 
Primarului comunei Colonesti judetul Bacău, Compartimentului Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului din aparatul de specialitate al primarului si persoanelor intersate. 
 
 
 
 
                                                                                          Aviz de legalitate 
  PREŞEDINTE DE SEDINTA,                          SECRETAR COMUNĂ, 
     Vînău Vasile Nicușor                                                      Brandiu Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.39 din.24.09.2013 
 
Prezenta hotărăre a fost adoptată cu 11 voturi, 0  voturi împotrivă 0 abțineri. 
Au participat la sedinta ordinară un nr. de 11 consiliei din 11 aleși. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


