ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.4 din 5 martie 2010 privind modificarea H.C.L. nr.38 din 22 decembrie 2009 privind aprobarea asocierii în
participaţiune cu S.C. CREATIVE SOLUTIONS PROJECT SRL
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru;
Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local, precum şi rapoartele compartimentelor de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Naidăş;
Văzând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”c” şi ale art.45 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Hotărârea nr.38 din 22 decembrie 2009 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art.2 (1) - Se aprobă asocierea în participaţiune cu S.C. CREATIVE SOLUTIONS PROJECT SRL şi
concesionarea pe o perioadă de 25 ani a terenurilor din păşunea împădurită aparţinând domeniului public al
comunei Naidăş.
(2) - Se asigură dreptul de acces spre terenurile prevăzute la alin. (1) pe care se vor instala
instrumentele necesare conexiunii elementelor parcului eolian.
Art.3 (1) – Consiliul local al comunei Naidăş garantează că de la data adoptării prezentei hotărâri,
terenurile prevăzute la art.1 nu vor face obiectul nici unei modificări ale regimului juridic, în sensul vânzării,
concesionării, închirierii, dării în administrare sau folosinţă gratuită sau alte modalităţi de schimbare a proprietăţii
sau folosinţei lor prezente.
Art.4 – Se mandatează primarul comunei Naidăş ca personal, sau prin alte persoane pe care le desemnează
prin dispoziţie să semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a prevederilor art.1, în faţa oricărei
instituţii sau autorităţi române sau străine.
Art.5. – Se constituie comisia de negociere a contractului de asociere în următoarea componenţă:
- GÂRJAN ANDREI – preşedintele comisiei;
- PEREŞ CORNEL – vicepreşedintele comisiei;
- CRAIA EMANUEL – VASILE – secretarul comisiei;
- RAŢĂ IOAN – CONSTANTIN – membru;
- COCAR JIVOTA – JIVA – membru;
- DAMIAN CONSTANTIN – REMUS – membru.
Art.5. – Prezenta hotărâre anulează prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Naidăş nr.32 din
27.10.2009 privind disponibilizarea terenurilor necesare evaluării potenţialului eolian de către S.C. WIND PARK
S.R.L.
Art.6- Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin.1 şi
ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în 2007, cu modificările şi
completările ulterioare, la:
- Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;
-Consiliul Judeţean Caraş-Severin;
- Oficiul Prefectural Oraviţa;
-Primarul Comunei Naidăş;
- Prsoanelor nominalizate la art.4 din prezenta hotărâre;
- S.C. CREATIVE SOLUTIONS PROJECT SRL
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