ROMÂIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERI
COMUA AIDĂŞ
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.29 din 20 mai 2014 privind aprobarea debitării cantităţii de 26 mc material lemnos
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară,
Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea debitării cantităţii de 26 mc material lemnos
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 O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
Văzând prevederile Codului Silvic
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c, 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. – Se aprobă debitarea cantităţii de 26 mc material lemons provenit din pădurea comunală
a comunei Naidăş în vederea reabilitării acoperişului Căminului Cultural Naidăş, precum şi pentru
realizarea unor obiective proprii proprii de investiţii
Art.2. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Vicerimarul comunei
Naidăş.
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, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş ;
- Viceprimarul comunei Naidăş care o va înainta oricăror instituţii interesate.
AIDĂŞ
PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
R.29
Jivota Jiva COCAR
DATA 20.05.2014

COTRASEMEAZĂ,
SECRETARUL COMUEI AIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

