ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
De aprobare a cererii privind trecerea unor bunuri din
domeniul public al statului, în domeniul public al comunei Bănia
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţă ordinară;
Având în vedere expunerea de motive, raportul compartimentului de specialitate
și avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;
Văzând și adresa nr. 4/7072/03.06.2010 a Instituției Prefectului județului CarașSeverin, având ca obiect adresa nr.189121/27.05.2010 a Ministerului Mediului și
Pădurilor;
În temeiul prevederilor art. 9 al.(1) din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 36 al.(2) lit. ,,c” şi al.(9), art. 45 al.(1) şi al.(3) şi art.
115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în
anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1- Se aprobă cererea de trecere din proprietatea publică a statului roman
în proprietatea publică a comunei Bănia, a bunurilor din anexa care face parte
integrantă din prezenta.
Art. 2- Pentru îndeplinirea demersurilor în vederea trecerii bunurilor prevăzute
la art. 1, la cererea consiliului local al comunei Bănia, prin hotărâre a Guvernului
României, se împuterniceşte primarul comunei Bănia, d-nul Albu Alexandru-Vichentie.
Art.3- Cu evidenţa contabilă şi inventarierea bunurilor ce vor fi cuprinse în
domeniul public al comunei Bănia se însărcinează contabilul Primăriei.
Art. 4- Prezenta hotărâre se va publica prin afişare şi se comunică la:
 Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin ;
 Consiliul Judeţean Caraş-Severin;
Bănia la data de 30.06.2010
Nr. 36
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Derlean Damachin
Contrasemnează
Secretar
Pavel Marin

Anexa

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

La Hotărârea Consiliului Local al
comunei Bănia nr.36 din 30.06.2010

INVENTARUL BUNURILOR
solicitate a fi trecute din proprietatea publică a Statului Român,
în proprietatea publică a comunei Bănia, județul Caraș-Severin

Nr.crt.

BUNURI IMOBILE – DRUMURI FORESTIERE

1

2

Codul de
clasificare

Denumirea bunului
Drum forestier
ComorâșnițaJidoveanca

Elemente de identificare
Amplasament
Lungime
Suprafaţa
Nr. inventar RNP

U.P. V u.a. 55-75; 101-109; 126-132;
4,9 Km
17150 m.p.
207061

Anul dobândirii
sau, după caz
dării în folosinţă

Valoarea de inventar –
RON-

1983

2086,76
din care amortizată 1929,21

Denumire act
proprietate sau alte
acte doveditoare

Amplasament
U.P. VI u.a. 97-101; 109; 134-136;
1942,55
1974
Drum forestier
4,8 Km
Lungime
din care amortizată 1807,73
Chiacovăț
16800 m.p.
Suprafaţa
Nr. inventar RNP 207062
NOTĂ: Înainte de preluarea pădurii de către RPL-OS Bănia, bunurile de mai sus au fost situate pe teritoriul OS Berzasca
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