ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.36 din 12octombrie 2018 privind aprobarea modificării denumirii investiţiei din "Canalizare
menajeră și stație de epurare localitățile Naidăş și Lescovița, comuna Naidăș, judeţul Caraş-Severin" în
”Racorduri la Rețea Alimentare cu Apă și Sistem de Colectare și Epurare a Apelor Menajere, comuna
Naidăș, județul Caraș-Severin”
Având în vedere prevederile:
a) Art.138 alin.4 și alin.5 din Constituția României, republicată;
b) art.7 alin.2 din Codul Civil;
c) Hotărârii Consiliului Local al comunei Naidăș nr.10 din 13 februarie 2015 privind aprobarea
întocmirii Studiului de Fezabilitate pentru realizarea Sistemului de Canalizare şi Epurare Ape Menajere în
comuna Naidăş, judeţul Caraş-Severin
d) Hotărârii Consiliului Local al comunei Naidăș nr.38 din 11 noiembrie 2016 privind aprobarea
cofinanţării investiţiei "Canalizare menajeră și stație de epurare localitățile Naidăş și Lescovița, comuna
Naidăș, judeţul Caraş-Severin"
e) Hotărârii Consiliului Local al comunei Naidăș nr.39 din 11 noiembrie 2016 privind aprobarea
principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului investiţiei "Canalizare menajeră și stație de epurare
localitățile Naidăş și Lescovița, comuna Naidăș, judeţul Caraş-Severin"
f) Hotărârii Consiliului Local al comunei Naidăș nr.16 din 9 martie 2017 privind modificarea art.1
din Hotărârea Consiliului Local al comunei Naidăș nr.38 din 11 noiembrie 2016 privind aprobarea
cofinanțării investiţiei "Canalizare menajeră și stație de epurare localitățile Naidăș și Lescovița, Comuna
Naidăș, județul Caraș-Severin"
- Expunerea de motive a primarului comunei Naidăș în calitatea sa de inițiator,
- Raportul comisiilor de specialitate ale consiliului Local al comunei Naidăș;
În temeiul art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul local al comunei Naidăş întrunit în şedinţă extraordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă modificarea denumirii investiţiei din "Canalizare menajeră și stație de epurare
localitățile Naidăş și Lescovița, comuna Naidăș, judeţul Caraş-Severin" în ”Racorduri la Rețea Alimentare
cu Apă și Sistem de Colectare și Epurare a Apelor Menajere, comuna Naidăș, județul Caraș-Severin”.
Art.2. – Restul prevederilor Hotărârilor Consiliului Local al comunei Naidăș nr.10/2015,
nr.38/2016, 39/2016 și 16/2017 își păstrează valabilitatea.
Art.3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare își încetează
aplicabilitatea.
Art.4. – Primarul Comunei Naidăș și Compartimentul Contabilitate vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare, 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, cu modificările şi completările ulterioare, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
NAIDĂŞ
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NR.36
Luis-Ionel LINȚA-DANU
DATA 12.10.2018
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Naidăș în şedinţa extraordinară din data de 12
octombrie 2018, sistem de vot liber, cu un număr de 7 voturi ,,pentru”, 0 ,,abţineri” şi 0 voturi ,,împotrivă”.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂȘ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.37 din 12 octombrie 2018 privind aprobarea solicitării privind constituirea unui drept real de
administrare cu titlul gratuit a unui imobil de către Comuna Naidăș
Având în vedere :
- Expunerea de motive a primarului comunei Naidăș în calitatea sa de inițiator,
- Raportul comisiilor de specialitate ale consiliului Local al comunei Naidăș;
- 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.R. nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a
proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării;
- art.866 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil al României;
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 extraordinară din data de 12octombrie
2018
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă solicitarea privind constituirea unui drept real de administrare cu titlul
gratuit asupra imobilelor înscrise în C.F. nr.31214 Naidăș, C.F. nr.31215 Naidăș, C.F. nr.31216
Naidăș, C.F. nr.31217 Naidăș, și C.F. nr.31218 Naidăș în favoarea Comunei Naidăș, pentru o perioadă
de 5 ani conform extraselor de carte funciară, anexate la prezenta hotărâre. În aceste cărți funciare este
înscrisă porțiunea de drum județean DJ 571C Comuna Naidăș porțiune situată în intravilanul localității
Naidăș între bornele Km 29+423 Km 32+058.
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 extraordinară din data de 12
octombrie 2018, sistem de vot liber, cu un număr de 7 voturi ,,pentru”, 0 ,,abţineri” şi 0 voturi
,,împotrivă”.

