ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.17 din 22 martie 2016 privind aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Naidăş şi administrarea
Consiliului Local al comunei Naidăş a canalului de scurgere a pârâului Zbăg din comuna Naidăş, sat
Naidăş, judeţul Caraş-Severin, identificat sub denumirea HC355, în suprafaţă de 4990 mp
Văzând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului, domnul primar Tiberiu VINCU;
Având în vedere Adresa nr.4219/21.10.2015 a Apelor Române prin care se comunică faptul că
pârâul Zbăg este curs de apă necodofocat şi nu este în administrarea ANRC ci a comunei Naidăş.
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate al Consiliului Local al comunei Naidăş;
Văzând următorul aspect: canalul de scurgere a pârâului Zbăg din comuna Naidăş, sat Naidăş,
judeţul Caraş-Severin, identificat sub denumirea HC355, în suprafaţă de 4990 mp nu se regăseşte în
administrarea niciunei instituţii şi nici în administrarea Consiliului Local al comunei Naidăş, fiind omis a
se trece în domeniul public al comunei Naidăş.
Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative rerepublicată cu modificările ulterioare şi cele ale H.G.R. nr.561/2009 pentru
aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi
prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor
documente, în vederea adoptării/aprobării
În temeiul art.9 alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art.36 alin.2 lit.(b) şi (c), alin.5 lit.a şi a art.45 din Legea nr.215 privind administraţia
publică locală, republicată în 2007 cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţa ordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – (1) Se aprobă trecerea în domeniul public al comunei Naidăş şi administrarea Consiliului
Local al comunei Naidăş a canalului de scurgere a pârâului Zbăg din comuna Naidăş, sat Naidăş, judeţul
Caraş-Severin, identificat sub denumirea HC355.
Art.2. – Datele de identificare ale imobilului specificat la art.1 sunt următoarele:
- Suprafaţa de teren
4990 mp;
- Lungime totală
1428 m.
Art.3. – Prezenta hotărâre are caracterul unei solicitări adresate Guvernului aşa cum este prevăzut în
art.9 alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările
şi completările ulterioare.
Art.4. – Pe baza prezentei hotărâri se va întocmi proiectul hotărârii de guvern pentru trecerea
bunului prevăzute la art.1 din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al comunei Naidăş şi administrarea Consiliului Local al
comunei Naidăş
Art.5. – Primarul comunei Naidăş împreună cu persoanele juridice abilitate vor face toate
demersurile necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.6. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară se abrogă.
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 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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