ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.52 din 29 octombrie 2014 privind aprobarea intabulării clădirii Şcolii Gimnaziale
„Vasile Versavia” Naidăş
Văzând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului, domnul primar Tiberiu
VINCU;
Mai văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de lucru al
primarului comunei Naidăş;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate al Consiliului Local al comunei
Naidăş;
Mai ţinând cont de prevederile H.C.L. Naidăş nr.10 din 24 februarie 2014 privind
aprobarea intabulării patrimoniului Comunei Naidăş;
Având în vedere nr.crt.6 din Anexa nr.53 din H.G.României nr.532/2002 privind
atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor,
oraşelor şi comunelor din Judeţul Caraş-Severin;
Văzând prevederile art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
cu modificările şi completările ulterioare
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.554 alin.1şi art.589 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil al
României, republicată, cu modificările ulterioare
În temeiul Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.36 alin.2 lit.(c) şi a art.45 alin.3 din Legea nr.215 privind
administraţia publică locală, republicată în 2007 cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţa extraordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă intabularea în Cartea Funciară a clădirii Şcolii Gimnaziale
„Vasile Versavia” Naidăş şi a terenului aferent acesteia.
Art.2. – Datele de identificare ale imobilului specificat la art.1 sunt următoarele:
- suprafaţa construită: 988 mp
- suprafaţă teren: 1882 mp
- număr construcţii: 4 (patru)
- vecin vest: imobilul cu nr.44
- vecin nord: drum communal
- vecin est: drum comunal

- vecin sud: imobilul cu nr.5.
Art.3. – Amplasarea în zonă şi caracteristicile tehnice sunt cele din Planul de
situaţie întocmit de către ing. Burdea Nicu Daniel şi este prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. – Intabularea clădirii Şcolii Gimnaziale „Vasile Versavia” Naidăş se va
face cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Naidăş.
Art.6. – Primarul comunei Naidăş va informa Consiliul Local al comunei Naidăş
despre demersurile şi stadiul realizării acestor lucrări şi va veni în faţa Consiliului Local
al comunei Naidăş cu proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului cu suma
necesară ducerii la îndeplinire a lucrării privind intabularea în Cartea Funciară a clădirii
Şcolii Gimnaziale „Vasile Versavia” Naidăş.
Art.7. – 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 şi art.117 alin. (1) lit. c) şi e) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
-

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin
Consiliul Judeţean Caraş-Severin;
Primarul comunei Naidăş;
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