
 

                  R O M A N I A  

          JUDEȚUL  BOTOȘANI 

CONSILIUL  LOCAL  ROMÂNEȘTI  

  

  

HOTĂRÂRE 

  

privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat 

al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" a terenului 

pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia 

  

      Consiliul Local al comunei Româneşti, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru  în data de  

17.11.2020, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 5638/05.11.2020 a domnului Dumitru 

Buzoianu, primar al comunei Româneşti , judeţul Botoşani;  

având în vedere referatul de specialitate nr. 5639/05.11.2020;         

 având în vedere raportul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului Local 

Româneşti; 

            văzând  adresa nr. 15467/MAN din 02.09.2020 a Administraţiei Naţionale Apele Române 

prin care solicită darea în administrarea ANAR , pe toată durata de existenţă a investiţiei a 

spaţiului de amplasare a sirenei pe terenul/construcţie proprietatea publică a Comunei 

Româneşti,  judeţul Botoşani.  

 în baza prevederilor art.129, alin (6), lit. b) din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. 

nr 57/2019; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) , alin.(2)  lit. c) şi ale art.139 alin.(1)  din Codul 

Administrativ aprobat prin O.U.G. nr 57/2019;  

 

 

HOTĂRĂŞTE 

  

Art. 1. Se aprobă punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru 

managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele 

Romane" a terenului pentru constructia obiectului de investiţii  sirenă  S PB 239 , în cadrul 

proiectului  „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II”, teren 

identificat conform anexei nr. 1   (Planul de situaţie),  care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.   

Art. 2. Obiectul de investiţii sirenă   S PB 239 , aferent proiectului „Sistem informațional 

pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională 

"Apele Romane", se va construi pe terenul care se află în domeniul public al Comunei 

Româneşti, judeţul Botoşani, CF nr 51047 , pc 443 , teren disponibil exclusiv pentru realizarea 

obiectivului propus în proiect. 

Art. 3. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

împuterniceşte    primarul  comunei Româneşti , judeţul Botoşani , domnul Dumitru Buzoianu.   



Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului  general al 

localităţii şi se transmite, prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către Instituţia 

Prefectului , judeţul Botoşani şi persoanelor interesate.  

  

Preşedinte de şedinţă 

Consiler- Ghiviziu Dorel 

___________________ 

                                                                                                                                   

Contransemnează,      

    Secretar general  

Rusu Magdalina 
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