ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.9 din 17.03.2011 privind aprobarea documentaţiei cadastrale în vederea intabulării drumului agricol
nr.top.5195 Naidăş şi trecerea acestuia în domeniul privat 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 de specialitate al Consiliului Local al comunei Naidăş;
Având în vedere prevederile art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, 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 extraordinară adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. – Se aprobă documentaţia întocmită de PFA Petru GOGA privind documentaţia
cadastarlă în vederea intabulării drumului agricol nr.top.5195, loc. Naidăş, judeţul Caraş-Severin.
Art.2. – Se aprobă trecerea în domeniul privat al comunei Naidăş şi în administrarea
Consiliului Local al comunei Naidăş a drumului agricol în suprafaţă de 2.887,632 mp, nr.top.5195, loc.
Naidăş, judeţul Caraş-Severin şi intabularea acestuia în Cartea Funciară a comunei Naidăş.
Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Naidăş.
Art.4. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte reglementări
contrare.
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:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Consiliul Judeţean Caraş-Severin.
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