ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARÂRE
nr.68 din 24 noiembrie 2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor in vederea executării obiectivului de investiţii
“ Reabilitare şi consolidare Şcoala Generală “Vasile Versavia” Naidăş” loc.Naidăş,
com.Naidăş, jud.Caraş-Severin
Având in vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Comunei Naidăş;
- Hotărârea Consiliului Local de aprobare a investitiei .
- Raportul de specialitate .
În conformitate cu prevederile O.G.R. nr 16/19.08.2014 pentru modificarea şi
completarea O.G.R. nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Nationale de Investiţii
“C.N.I.” S.A;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c, alin (5) lit. b, art. 45 alin.(3) si art.
115 alin.(1) lit. b din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare
Consiliul local al comunei Naidăş întrunit în şedinţă extraordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de
protocol, a clădirii Şcolii Generale “Vasile Versavia” Naidăş amplasată în loc.Naidăş,
comuna Naidăş, judeţul Caraş-Severin, identificată prin CF nr.30806, nr.top 30806-C1
şi 30806-C2, aflat în proprietatea publică a Comunei Naidăş, cu teren aferent în
suprafaţă de 1.882,0 mp, liber de sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către
C.N.I. a obiectivului de investiţii.
Art.2. – Se aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul Local al Comunei
Naidăş pentru :
-Lucrări de sistematizare pe verticală a amplasamentului;
-Racorduri la utilităţi (electrică, apă,canal, alt tip de combustibil utilizat etc);
-Intreţinerea şi exploatarea obiectivului de investiţii.
Art.3. – Consiliul Local al Comunei Naidăş se obligă să asigure, în conditiile legii,
suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului;
Art.4. – Consiliul Local al Comunei Naidăş se obligă ca, după predarea
amplasamentului şi a obiectivului realizat, să mentina destinaţia acestuia şi să îl
intreţină pe o perioada de minim 15 ani;
Art.5.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi
secretarul Comunei NAIDĂŞ.

Art.6. – Prezenta hotarâre este valabilă până la finalizarea obiectivului de
investiţii sau până la abrogare.
Art.7. – Prezenta hotarâre, se va face publica prin afisare, intra în vigoare si se
comunica în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II si ale art.115 alin.3
si 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, la:
- Institutia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Consiliul Judeţean Caras-Severin
- Companiei Naţionale de Investitii S.A.
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