ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.11 din 28.04.2009 privind încheierea unui contract de comodat cu Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Nera Moartă
Având în Hotărârea nr.1 din 11.01.2009 privind aprobarea înfiinţării unei Asociaţii de Dezvoltare
Intercomunitară între administraţiile publice locale ale comunelor Naidăş şi Socol, Asociaţie care a primit
rezervarea de nume „ NERA MOARTĂ” de la ministerul Justiţiei – Bucureşti
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 Extrasul de Carte Funciară nr.3.710 din 27.04.2009 în care se atesta că proprietarul
de drept al construcţiilor cu nr.top.332/b, în suprafaţă de 356 mp este Consliul local al comunei 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 încheierea unui contract de comodat, pe o durată de 10 ani, adică pe o perioada
de la 10 mai 2009 până la 9 mai 2019, cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Nera Moartă pentru
acordarea unui birou din cladirea Consiliului Local al comunei Naidăş, în suprafaţă de 20 mp în vederea
stabilirii sediului social al acestei asociaţii.
Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi a încheierii contractului de comodat cu
persoana împuternicită de către asociaţi se încredinţează Primarul comunei Naidăş.
Art.3. – 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
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