ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRĂRE
nr.78 din 19.12. 2014 privind predarea amplasamentului în vederea implementării obiectivului de
investiţii ,, Refacere zid de sprijin afectat de inundaţiile de pe raza comunei Naidăş, jud. CarasSeverin”; ,,Refacere podeţ afectat de inundatiile de pe raza comunei Naidăş, jud. Caras-Severin”; ,,
Refacere podului de peste râul Nera afectat de inundatiile de pe raza comunei Naidăş, jud. CarasSeverin”
Văzând Raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei comunei Naidăş
Luând în considerare expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei
Naidăş.
Ţinând seama de Raportul şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
local al comunei Naidăş.
Având în vedere datele referitoare la proprietatea publică a Comunei Naidăş înscrise în H.G.R.
532/2002 – Anexa 53 –« Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al Comunei Naidăş»
Luând în considerare dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane
şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei
Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A., cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de conţinutul Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală, aprobate prin Ordinul Minstrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.
1851/2013;
Văzând prevederile Legii nr.273/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (1) şi (2) şi art. 10, coroborate cu dispoziţiile art. 36
alin. (6) lit. a) punctul 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 19.12.2014
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Pe durata executării lucrărilor la obiectivul de investiţii ,, Refacere zid de sprijin afectat
de inundaţiile de pe raza comunei Naidăş, jud. Caras-Severin”; ,,Refacere podeţ afectat de inundatiile
de pe raza comunei Naidăş, jud. Caras-Severin”; ,, Refacere podului de peste râul Nera afectat de
inundatiile de pe raza comunei Naidăş, jud. Caras-Severin”, se aprobă transmiterea în folosinţă
gratuită, către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de
Investiţii „C.N.I.” – S.A., a imobilelor aflate in proprietatea publică a Comunei Naidăş, afectate de
inundatii, consemnate in HG 532 /2002- Anexa 53 –« Inventarul bunurilor ce apartin domeniului
public al Comunei Naidăş » astfel:
Nr
Amplasamentul
Poziţia /cod de
Suprafaţa
Categoria de folosinţă

crt
1

Zid de sprijin Naidăş

clasificare din
anexa 53
16/1.3.7.1

2
3

Podeţ comuna Naidăş
Pod în Naidăş

11/1.3.17
11/1.3.7

(mp)

-

-

Zid de sprijin drum
comunal – distrus
Podeţ – avariat
Pod – avariat

Art. 2. Transmiterea imobilelor prevăzute la art. 1 se face în baza protocolului/convenţiei ce va
fi încheiat între Comuna Naidăş, în calitate de predător şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., în calitate de primitor.
Art. 3. Se împuterniceşte primarul comunei Naidăşsă semneze în numele şi pe seama Comunei
Naidăş, în calitate de predător, protocolul/convenţia prevăzută la art. 2.
Art. 4. Imobilele prevăzute la art. 1 vor fi transmise către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., liber de orice sarcini sau
servituţi.
Art. 5. Se aprobă finanţarea de la bugetul local al comunei Naidăş, a cheltuielilor legate de
întreţinerea şi exploatarea obiectivului de investiţii şi a celorlalte cheltuieli ce cad în sarcina Comunei
Naidăş, în calitate de beneficiar al lucrărilor ce vor fi executate la obiectivului de investiţii prevăzut la
art. 1.
Art. 6. În vederea realizării lucrărilor la obiectivul de investiţii menţionat la art. 1, Comuna
Naidăşva asigura, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea materialelor de construcţie, a
utilajelor şi pentru organizarea şantierului.
Art. 7. După finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii ,, Refacere zid de sprijin afectat de
inundaţiile de pe raza comunei Naidăş, jud. Caras-Severin”; ,,Refacere podeţ afectat de inundatiile
de pe raza comunei Naidăş, jud. Caras-Severin”; ,, Refacere podului de peste râul Nera afectat de
inundatiile de pe raza comunei Naidăş, jud. Caras-Severin”şi predarea amplasamentului de către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii
„C.N.I.” – S.A., înapoi la Comuna Naidăş, autorităţile administraţiei publice locale vor menţine
neschimbată destinaţia imobilului, pe o perioadă de minim 15 ani şi vor asigura întreţinerea
obiectivului de investiţii.
Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Naidăş şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei comunei Naidăş.
Art.9. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte reglementări contrare se
abrogă.
Art.10 – 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;
Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş.
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