ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂȘ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.40 din 19 decembrie 2018 privind atribuirea numărului 188A imobilului cu nr.top30698 situat în
intravilanul comunei Naidăș proprietatea doamnei LUCA IONELA-GEORGETA
Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind atribuirea numărului 188 A
imobilului situat în intravilanul comunei Naidăș proprietatea doamnei LUCA IONELA-GEORGETA,
nr.top30698 Naidăș;
Mai văzând cererea depusă de către doamna LUCA IONELA-GEORGETA,domiciliată în
comuna naidăș nr.248, județul caraș-Severin, pentru atribuirea unui număr de imobil pentru casa
proprietate personală nr. top.30698 din Cartea Funciară nr.30698 Naidăș, situat în intravilanul comunei
Naidăș;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(5) lit. d, art. 45 alin.(2) lit.e 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 19 decembrie 2018
2018
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Imobilului situat în intravilanul comunei NAIDĂȘ, nr.top.30698, din Cartea Funciară
nr.30698 Naidăș, în suprafață de 1.079 mp, i se atribuie numărul 188A.
Art.2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 19 decembrie 2018 dată la care
orice reglementare contrară se abrogă.
Art.3. – 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;
- Primarul comunei Naidăş;
- Doamna Ionela-Georgeta LUCA.
NAIDĂŞ
NR.40
DATA 19.12.2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Luis-Ionel LINȚA-DANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Naidăș în şedinţa ordinară din data de 19
decembrie 2018, sistem de vot liber, cu un număr de 7 voturi ,,pentru”, 0 ,,abţineri” şi 0 voturi
,,împotrivă”.

ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRĂRE
nr.41 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea cheltuirii sumei de 6.000 lei pentru cadourile ce se vor
acorda cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, în anul 2018, şcolarilor şi preşcolarilor din şcolile de pe raza
comunei Naidăş
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuirii
sumei de 6.000 lei pentru cadourile ce se vor acorda cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, în anul 2018,
şcolarilor şi preşcolarilor din şcolile de pe raza comunei Naidăş;
Văzând raportul comisiei I pe domenii de specialitate;
În temeiul art.19 alin.2 și art.20 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
completată prin O.U.G.nr. 46/2006;
În temeiul art.36 alin.4 lit.a), art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în 2007
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară
HOTĂREŞTE:
Art.1. – Aprobarea cheltuirii, din venituri autofinanţate ale Consiliului Local al comunei Naidăş, a
sumei de 6.000 lei pentru cadourile ce se vor acorda cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, în anul 2018,
şcolarilor şi preşcolarilor din şcolile de pe raza comunei Naidăş.
Art.2. – Suma prevăzută la art.1 este prevăzută în bugetul Consiliului Local al comunei Naidăş.
Art.3. – Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş împreună cu
Primarul comunei Naidăş va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. – Prezenta hotărâre se poate ataca potrivit prevederilor art.6 şi 7 din Legea nr.554/2004 a
contenciosului administrativ
Art.5. – 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;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
NAIDĂŞ
NR.41
DATA 19.12.2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Luis-Ionel LINȚA-DANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Naidăș în şedinţa ordinară din data de 19
decembrie 2018, sistem de vot liber, cu un număr de 7 voturi ,,pentru”, 0 ,,abţineri” şi 0 voturi
,,împotrivă”.

