ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.17 din 29.03.2013 privind împuternicirea domnului Tiberiu VINCU – primarul comunei
Naidăş pentru a încheia un contract de asociere în participaţiune în vederea exploatării cantităţii de
4500 mc agregate minerale
Luând în considerare Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.603/19.12.2012 privind
exploatarea de nisipuri şi pietrişuri din albia râului Nera, judeţul caraş-Severin, perimetrul Lescoviţa
emisă de Administraţia Bazinală de Apă Banat
În temeiul Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, a O.U.G.
nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „APELE ROMÂNE” aprobată prin Legea
nr.404/2003, cu modificările şi completările ulterioare aduse de O.U.G. nr.73/29.06.2005 aprobată prin
Legea nr.400/2005 şi a Ordinului Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.662/2006 privind
procedura şi competenţele de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor;
Având în vedere prevederile art.1949 – 1954 din Codul Civil;
Luând în considerare prevederile O.U.G. nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii
În temeiul Legii nr.178/2010 privind parteneriatul public-privat
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară, în temeiul art.36 alin.2 lit.a),
art.45 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în
2007 cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se împuterniceşte domnul Tiberiu VINCU – primarul comunei Naidăş pentru a încheia
un contract de asociere în participaţiune în vederea exploatării cantităţii de 4500 mc agregate minerale.
Art.2. – Se aprobă modelul de Contract de Asociere în Participaţiune prevăzut anexat la
prezenta Hotărâre.
Art.2. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Naidăş
care se împuterniceşte să semneze în faţa autorităţilor abilitate şi a oricărei persoane juridice orice
document necesar ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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, cu
modificările ulterioare, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
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