ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂȘ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.22 din 26 aprilie 2018 privind denumirea unui drum comunal aparținând domeniului public al
Comunei Naidăș
Analizând raportul de specialitate nr.301/24.04.2018 întocmit de Viceprimarul comunei Naidăș prin care
se propune Consiliului Local al comunei Naidăș aprobarea denumirii unui drum comunal aparținând domeniului
public al Comunei Naidăș
Având în vedere :
- H.C.L. Naidăș nr.26 din 29.05.2001 privind inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei NAIDĂŞ
- Anexa 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
În conformitate cu:
- Legea nr.213/24.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
- H.G. nr.548/15.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
- H.G.R. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de
funcționare a mijloacelor fixe
- art.8 din O.G.R. nr.43/1997 republicată în 2008, cu modificările și completăril ulterioare, care prevede:
(1) Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se
află și pot fi clasificate ca:
a) drumuri comunale, care asigură legăturile:
(i) între reședința de comună și satele componente sau cu alte sate;
(…)
c)străzi - drumuri publice din interiorul localităților, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale,
chei, splai, șosea, alee, fundătură, uliță etc.
(2) Clasificarea drumurilor de interes local, precum si clasificarea ca drum de interes local a unui
drum neclasificat se fac prin hotărâre a consiliului local respectiv.
În temeiul prevederilor art. 36, art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) lit. b din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul local al comunei NAIDĂȘ întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2018
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă redenumirea drumului comunal Naidăș asfaltat, care se regăsește în interiorul
localității Naidăș, aparținând domeniului public al Comunei Naidăș, aflat la nr.crt.15 din Anexa 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, Cod clasificare 1.3.7.2., din ”Drum comunal Naidăș asfaltat” în ”DC51”.
Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Naidăș.
Art.3. – Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. – 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.
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Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Naidăș în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2018,
sistem de vot liber, cu un număr de 8 voturi ,,pentru”, 0 ,,abţineri” şi 0 voturi ,,împotrivă”.

