ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.47 din 29 noiembrie 2017 privind aprobarea intabulării drumurilor comunale din intravilanul localității
Naidăș, comuna Naidăș, județul Caraș-Severin
Consiliul Local al Comunei Naidăș întrunit în sedinţă ordinară,
Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și
expunerea de motive a primarului comunei în calitate de initiator,
Văzând nr.crt. 15 Cod clasificare 1.3.7.2 din Anexa nr.53 privind inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Naidăș din H.G.R. nr.532/2002 privind atestarea domeniului public al județulul
Caraș-Severin, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Caraș-Severin,
Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. a pct. 1 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art 1. – Se aprobă intabularea loturilor de la 1 la 8 și lotul 12 privind drumurile comunale din
intravilanul localității Naidăș, comuna Naidăș, județul Caraș-Severin, conform Tabelului suprafețe străzi
u.a.t.Naidăș întocmit de S.C. PEDRO CONSTRUCT BERZASCA S.R.L.; cu modificarea nr.crt. 15 Cod
clasificare 1.3.7.2 din Anexa nr.53 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei
Naidăș din H.G.R. nr.532/2002 privind atestarea domeniului public al județulul Caraș-Severin, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Caraș-Severin.
Art 2. – Consiliul Local al comunei Naidăș își însusește suprafața de drumuri comunale intravilan
rezultată în urma măsurătorilor, pentru localitatea Naidăș,comuna Naidăș, județul Caraș-Severin, de 104127
mp, domeniul public, conform Tabelului suprafețe străzi Naidăș S.C. PEDRO CONSTRUCT BERZASCA
S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. – Loturile de la 1 la 8 și lotul 12 se identifică cu H.G.R. nr.532/2002 nr.crt. 15 Cod clasificare
1.3.7.2 din Anexa nr.53 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Naidăș.
Art.4. – Diferența de suprafață care mai poate rezulta din măsurători se va intabula ulterior.
Art.5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei prin aparatul
de specialitate.
Art.6. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei Naidăş; intră
în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Consiliul Județean Caraș-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oravița.
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