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CONSILIUL LOC/rL AL COMUNETOBREJA

RB
Privind modificaLrea si compl arului bunurilor care aparrtin domeniului

|ili" 
al comunei obreja, ap rtararea consiliului Local nr. 7 din 19 august

Consiliul Local a[ comunei Obreja intrunit irL sedinta extraordinara din rcata de 25.05.2016Analizand propunerea primarului comunei obreja, domnul peia Ion de aldoptare a unui act decare consiliul local sa isi exprime acordul cu privire la mcldificarea sinventarului domeniului public ill comunei obreja,

I tlui de resort din cadrul aparatului de specialitateI liveazanecesitatea si oportunitatea modificarii

judeturui caras-Severin, precum si a municir,i??1"'rH:1ii::'ff::,::T,"J;:J:fill**i
Severin, pozitie in care strazile din comuna bbreja sunt cuprinse global;
Avand in vedere ca drumurile comunale DC 4 ri-var,DC 4 raz-cita sii DC 12 un suntcuprinse in domeniul public, desi conform legii privind proprietatea publica nr.2l3ll99g
acestea fac parte drl drept din acesta;
Avand in vedere necesitatea si oportunitatea impl comunei Obreja a unuiProiect care sa vizeze modernizarea infrastructurii a Otrreja;

Analizand prevede ril e :

- Art. 7, alin.2 si ale art. g5g_g60 din Codul Civil- Legii nr' 21311998 privin bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Hotararea consiliului local nr. 7 din lgraugust 1999 prin care s-a aprobat inventarul
bunurilor care apartin domeniului public al comunei bbreja 

E - -

Tinand cont de aviirul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local, cat siavizul de legalitate al secretarului comunei obreja pentru proiectul de hotarare;
i art.45 :.21512001Lesea
complet
l5l200l ei publice locale cu

Art. 1 Se modirrc apozitia*. tl?tlffillrl'ro la HG. nr. 532/2002 ptivind,atestarea
domeniului public al judetului Caras-Severin, p r, or.aselor si comunelordin Judetul Caras-Sr;verin aprobat prin Hotarar( . 7 dlinlgaugust 1999,conform anexei nr. I care face parte integranta dir

Art' 2 Cu ducerera la indeplinire aprezentei se insdrc ineazd.primarul cgmunei obreja sicompartimentul contabilitate din cadrul aparatului de speciaiitate al primarului comunei
Obreja.



3 Prezenta hotlrdre intrd in vigoare gi se(2). 49, alin. (l) 9i ale ari.It7,tit.'ley din Le
pubtca local6, cu modificarile gi compiet[rile
Institufia prefectuLlui judeplui Caraq_Severin;
Primarul comuneii Obreia:
Consi liului Judetean Caras-severin
Compartmentelor de specialitate ale primariei 

C
Cetatenilor comunei Obreja prin afisare la serliu
instututiei.

NR. %?'
DATA: 25.05.2016
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m{ni_cd potrivit prev,ederilor art. 4g, alin.
I nt. 21 5 1200 I privind administrafia

Primpriei Obreja si se ,ya publica pe site_ul
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