ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.10 din 28.04.2009 privind preluarea, prin transfer, fără plată, a unui teren de la
Şcoala cu clasele I-VIII Naidăş
Având în vedereacordul stipulat în procesul verbal încheiat la data de 27.04.2009 cu ocazia
şedinţei Consliului de Administraţie de la Şcoala cu clasele I – VIII 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 comisiilor nr.1, 2 şi 3 de specialitate al Consiliului Local al comunei Naidăş;
Mai văzuând şi Titlul de Proprietate nr.L247 – 50077 al Şcolii cu clasele I – VIII Naidăş
În temeiul art.8 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
În temeiul art.36 alin.2 lit.(b) şi (c), alin.5 lit.a şi a art.45 din Legea nr.215 privind administraţia
publică locală, republicată în 2007;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţa ordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă preluarea prin transfer, fără plată, a unui teren de la Şcoala cu clasele I-VIII
Niadăş, teren situat în localitatea Naidăş şi terecerea acestuia în domeniul public al comunei Naidăş.
Art.2. – Preluarea imobilului specificat la art.1 se realizează în scopul realizării unei grădiniţe cu
program normal.
Art.3. – Datele de identificare ale imobilului specificat la art.1 sunt următoarele:
- Tarla
1;
- Sola
2672;
- suprafaţa de teren
6700 mp;
- vecinătăţi:
- dreapta
drum
- stânga
Sălişte
Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Naidăş.
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:
-

Oficiul Prefectural Oraviţa;
Consiliul Judeţean Caraş-Severin;
Primarul comunei Naidăş;
Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
Şcoala cu Clasele I – VIII Naidăş care o va înainta instituţiilor interesate.
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