ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂȘ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.24 din 26 aprilie 2018 privind intoducerea în domeniul public al Comunei Naidăș a unei
suprafețe de teren neproductiv
Analizând raportul de specialitate nr.296/24.04.2018 întocmit de Viceprimarul comunei Naidăș prin
care se propune Consiliului Local al comunei Naidăș aprobarea actualizării inventarului bunurilor care
aparțin 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
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 intoducerea în domeniul public al Comunei Naidăș a unei suprafețe de 4.687
mp teren neproductiv, înscris în C.F. Naidăș nr.31239, fără cod de clasificare, dobândit în anul 1912 cu
următoarele elemente de identificare :
- Nr. top.31239 Naidăș
- Suprafața teren 4687 mp Naidăș
- Vecini: N și V - ”Ieruga morii”
S- drum
E- Terenul cu nr.top6747/2
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 în vederea actualizării domeniului public;
- 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”.

