ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.43 din 26.10.2012 privind aprobarea zonelor pentru activităţile de picnic de pe raza comunei Naidăş
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară,
Văzând raportul comisiei I pe domenii de specialitate;
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea zonelor pentru
activităţile de picnic de pe raza comunei Naidăş
Văzând prevederileart.3 şi art.5 lit.d din Legea nr.54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de
picnic
În temeiul art.36 alin.4 lit.d), e) şi f) şi art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală;
HOTĂREŞTE:
Art.1. – Aprobarea zonelor pentru activităţile de picnic de pe raza comunei Naidăş.
Art.2. – Zonele pentru activităţile de picnic de pe raza comunei Naidăş sunt prevăzute în anexa
1 la prezenta hotărâre şi face parte integrantă din aceasta.
Art.3. – Cu ducere la îndeplinire în vederea amenajării zonelor pentru activităţile de picnic de
pe raza comunei Naidăş se încredinţează dl. Tiberiu VINCU – primarul comunei Naidăş.
Art.4. – 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
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Anexă la H.C.L. nr.43 din 26.10.2012
zonele ce vor fi amenajate pentru activităţile de picnic, conform art.3 din Legea nr.54/2012

Nr.
crt.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Denumirea locaţiilor
destinate activităţilor de
picnic
Pe malul stâng al râului Nera
la 150 m amonte de podul din
localitatea Naidăş
Pe malul drept al râului Nera
la 50 m amonte de podul din
localitatea Naidăş
Pe malul drept al râului Nera
la 1000 m amonte de podul
de peste râul Nera de pe
D.N.57
Pe malul drept al râului Nera
la 2500 m aval de podul de
peste râul Nera de pe D.N.57
Pe malul drept al râului Nera
la 50 m aval de podul din
satul Lescoviţa
Pe malul drept al râului Nera
la 1000 m aval de podul din
satul Lescoviţa
Pe malul stâng al râului Nera
la 1000 m amonte de podul
din satul Lescoviţa
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Administrator

Încadrarea locaţiei
Domeniul
Domeniul
public
privat

Suprafaţa spaţiului
destinat activităţii
de picnic
- mp -

Procentul suprafeţei
destinate activităţii de
picnic din domeniul
public sau privat al
u.a.t.

Comuna Naidăş

DA

NU

400 mp

15%

Comuna Naidăş

DA

NU

300 mp

10%

Comuna Naidăş

DA

NU

300 mp

10%

Comuna Naidăş

DA

NU

300 mp

10%

Comuna Naidăş

DA

NU

300 mp

10%

Comuna Naidăş

DA

NU

300 mp

10%

Comuna Naidăş

DA

NU

300 mp

10%
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