ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.7 din 27.04.2010 privind aprobarea înscrierii dreptului de proprietate privată a comunei Naidăş si
trecerea acestora în administrarea Consiliului Local al comunei Naidăş
Văzând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului, domnul primar Andrei GÂRJAN;
Mai văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de lucru al primarului
comunei Naidăş;
Ţinând cont de avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism Consiliului Local al
comunei Naidăş;
Având în vedere prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanis
corroborate cu prevederile H.G. nr.525/1996 privind regulamentul general de urbanism, republicată în
2002
Luând în considerare Decizia nr. 517 / 29.07.1991 a Prefectului Judeţului Caraş-Severin
În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar republicată, 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 înscrierea dreptului de proprietate privată a comunei Naidăş asupra
următoarelor suprafeţe de teren – păşuni comunale si trecerea acestora în administrarea Consiliului Local
al comunei Naidăş:
Nr.
crt.

Localitatea
(satul)

Total pajişti

1.
2.

NAIDĂŞ
LESCOVIŢA
TOTAL

961
853
1814

pajişti
cultivate
16
5
21

Din care:
păşuni
naturale
945
848
1793

Obs.
fâneţe
naturale
-

-

Art.2. – 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;
- O.C.P.I. Caraş-Severin.
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