ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.31 din 30.08.2012 privind aprobarea arendării suprafeţei de 49 ha păşune din domeniul public al
comunei Naidăş
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară,
Analizând cererea nr.397 din 22 august 2012 depusă de domnul BANCIU TRAIAN, domiciliat
în comuna Naidăş, nr.650, judeţul Caraş-Severin prin care se solicită arendarea suprafeţei de 49 ha
păşune din domeniul public al comunei Naidăş
În baza prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 10 alin. 1 lit. b), art. 13 alin. 6. lit. b), art. 19 şi 20 alin.2
lit. d din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; cu
respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
locală;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c, alin (5) lit. b, art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) lit. b
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă arendarea suprafeţei de 49 ha păşune din domeniul public al comunei
Naidăş, domnului BANCIU TRAIAN, domiciliat în comuna Naidăş, nr.650, judeţul Caraş-Severin.
Art. 2. (1) Preţul arendării este de 36 lei/ha/an, plătibil semestrial.
(2) Preţul arendării, se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei, cu aprobarea Consiliului
Local Naidăş.
(3) Preţul obţinut prin arendare se face venit la bugetul comunei Naidăş.
Art. 3 Durata arendării este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă egală cu cel
mult jumătate din durata sa iniţială, prin simplul acord al părţilor.
Art. 4. Arendaşul se va obliga la administrarea şi întreţinerea totală a imobilului concesionat,
asigurând starea tehnică corespunzătoare exploatării şi utilizării acestuia, în tot cursul anului, fiindu-i
interzis subconcesionarea ori cesiunea contractului fără aprobare expresă şi prealabilă a concedentului,
în caz contrar contractul de concesiune se reziliază de drept.
Art.5. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Naidăş,
Tiberiu VINCU.
Art.6 – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul 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;
- Persoana nominalizată la art.1 din prezenta hotărâre;
- Primarul comunei Naidăş.
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