ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

nr.13 din 28.04.2009 privind preluarea, prin transfer, fără plată, a imobilului reprezentând fostul
pichet grăniceresc din localitatea Lescoviţa şi a terenului aferent acestuia, de la Inspectoratul
Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin
Având în adresa nr.14/2862/27.04.2009 a Inspectoratului Judeţean al poliţiei de Frontieră
Caraş-Severin privind disponibilizarea unor imobile administrative;
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;
Având în vedere prevederile art.41 indice 2, alin.1 şi 2 din H.G.R. nr.81/2003 pentru
aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de valorificare pentru
bunurile scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervă, aflate în administrarea
Ministerului de Interne, modificată şi completată prin H.G.R. nr.542/2005 şi H.G.R. nr.1353/2006
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 imobilului reprezentând fostul
pichet grăniceresc din localitatea Lescoviţa şi a terenului aferent acestuia, de la Inspectoratul
Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin, din domeniul privat al statului şi din administrarea
Ministerului Administarţiei şi Internelor, prin Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră, în
domeniul public al comunei Naidăş.
Art.2. – Preluarea imobilului specificat la art.1 se realizează în scopul amenajării unui
imobil pentru cazarea persoanelor în cazul situaţiilor de urgenţă (inundaţii) care locuiesc ăn zone
uşor inundabile ale râului Nera.
Art.3. – Datele de identificare ale imobilului specificat la art.1 sunt următoarele:
- Suprafaţa de teren
9768 mp;
- Număr construcţii
5 (cinci);
- suprafaţa construită
521 mp;
Art.4. – După realizarea efectivă a transferului fără plată a imobilului prevăzut la art.1
acesta se va cuprinde în evidenţa contabilă a Primăriei comunei Naidăş.
Art.5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Naidăş şi compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.6. – 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
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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
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin.
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