ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.13 din 16.05.2008 privind aprobarea trecerii suprafeţei de 150 mp din domeniul public în domeniul privat al comunei
şi închirierea acestei suprafeţe de teren
Având în vedere posibilitatea aducerii unor venituri suplimentare la bugetul local;
Văzând prevederile art.3, art.9 şi art.14 din O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art.10 alin.(1), art.36 alin.5 lit.a, art.45, art.81 alin.(2) lit.f, art.115, alin.(1) lit.b, şi a art.123 alin.(2) din
Legea nr.215 privind administraţia publică locală, republicată în 2007;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţa ordinară adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Naidăş a suprafeţei de 150 mp teren
intravilan, nr.top.1223.
Art.2. – Se stabileşte o chirie minimă anuală la o valoare de 1 Euro/mp/an, pentru primul an de închiriere.
Art.3. – Închirierea imobilului prevăzut la art.1 se face pentru o perioadă de 29 ani.
Art.4. – Valoarea chiriei prevăzute la art.2 poate fi modificată pe parcursul derulării închirierii, dacă preţul nu mai
corespunde realităţii.
Art.5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri precum şi cu încheierea contractului de închiriere se
încredinţează Primarul comunei Naidăş.
Art.6. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte reglementări contrare.
Art.7. – 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:
-

Oficiul Prefectural Oraviţa;
Primarul comunei Naidăş;
Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
NAIDĂŞ
NR.13
DATA 16.05.2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
dr. Ioan Constantin RAŢĂ

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

