ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.32 din 5 octombrie 2016 privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei
Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Pod pe valea Zbăgului comuna Naidăş,
judeţul Caraş-Severin”
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.521/30.09.2016 a Primarului comunei Naidăş
- Hotărârea Consiliului Local nr.12/28.01.2016 de aprobare a investiției
- 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 infiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii“C.N.I.” S.A
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c, alin (5) lit. b, 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
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară
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 amplasamentului pod
rutier și pietonal, aflat în proprietatea Comunei Naidăș, județul Caraș-Severin și în administrarea
Consiliului local al comunei Naidăş, în suprafaţă construită de 77 mp, (11x7) și teren afferent în
suprafață de 14 mp (8+6), identificat potrivit Cărților funciare nr.30951 și nr.30952, nr.top 30951 – C1
ș i nr.topo 30952-C1 (pentru cele două construcții, picioare de pod), nr.topo30951 și nr.topo.30952
(pentru teren), liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a
obiectivului de investiţii „ Pod pe valea Zbăgului comuna Naidăş, judeţul Caraş-Severin”.
Art.2. – Consiliul Local al U.A.T. comuna Naidăş, se obligă să asigure, în conditiile legii,
suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea santierului.
Art.3. – Consiliul Local al U.A.T. comuna Naidăş se obligă ca, după predarea
amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţina destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o
perioadă de minim 15 ani.
Art.4. – Prezenta hotărâre este valabilă până la finalizarea obiectivului de investiţii sau până la
abrogare.
Art.5. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare, 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, cu modificările şi completările ulterioare, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Consiliului Judeţean Caraş-Severin
- Companiei Naţionale de Investiţii S.A..
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