ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.25 din 31.08.2007 privind aprobarea listei spaţiilor medicale din proprietatea comunei Naidăş propuse
pentru a fi vândute
Având în vedere prevederile art.4 din O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate
privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a
spatiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, cu modificările şi completările aduse de
Legea nr.236/2006;
Văzând că în H.G.R. nr.532 din 30 mai 2002 privind atestarea domeniului public al judeţului
Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin, nu figurează în
domeniul public al comunei Naidăş imobilul „Dispensar Medical Uman”, şi că acest act normativ nu a
fost modificat ori completat ulterior.
Având în vedere Sentinţa Civilă nr.3.227 din 15 decembrie 2006 pronunţată de Tribunalul CaraşSeverin prin care obligă Consiliul Local al comunei Naidăşsă adopte o hotărâre prin care se aprobă lista
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale care se încadrează în dispoziţiile O.U.G. nr.110/2005
modificată şi completată prin Legea nr.236/2006 şi care urmează a fi vândute;
În temeiul art.36 alin.5 lit.b), art.45 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 de lucru
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă lista spaţiilor medicale din proprietatea comunei Naidăş, propuse pentru a fi
vândute, cuprinse în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Preţul de vânzare al spaţiului medical se stabileşte la o sumă de 20 euro/m2.
Art.3. - Prezenta hotărâre, intră în vigoare şi se comunică 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 a administraţiei publice locale, republicată în
2007, la:
- Oficiul Prefectural Oraviţa;
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Consiliul Judeţean Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş.
NAIDĂŞ
NR.25
DATA 31.08.2007

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cornel PEREŞ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
jr.ing. Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL NAIDĂŞ

ANEXĂ
la hotărârea nr.25/31.08.2007

LISTA
spaţiilor din proprietatea privată a comunei care urmează a fi vândute conform O.U.G.
nr.110/2005 modificată şi completată de Legea nr.236/2006
Nr.
crt.

1.

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

1.6.4

Cabinet Medical
Uman

Elementele de identificare

Str.Principală nr.163
v.s. casa nr.164
v.d. Primăria Naidăş
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Anul
dobândirii sau,
după caz, al
dării în
folosinţă

1961

