
 

ROMÂNIA  

JUDEȚUL BOTOŞANI 

COMUNA ROMÂNEŞTI 

PRIMAR  

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

  

privind darea în administrare către Administrația Națională "Apele Romane"  a unei suprafeţe  

de teren aflate în domeniul public al Comunei Româneşti pentru  implementarea  proiectului 

,,WATMAN - Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II”  

 

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

30.07.2021, 

 având în vedere referatul de specialitate nr. 3781/16.07.2021; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 3782/16.07.2021 a domnului Dumitru 

Buzoianu, primar al comunei Româneşti , judeţul Botoşani;  

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

Româneşti; 

            văzând  adresa nr. 4864 din 13.04.2021  a Instituţiei Prefectului –Judeţul Botoşani prin 

care solicită darea în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române , cu titlu gratuit  , pe 

toată durata de existenţă a investiţiei a terenurilor necesare pentru implementarea sistemului de 

avertizare-alarmare în localităţile aflate în zonele inundabile din aval de baraje;  

 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 dispoziţia proiectului „WATMAN-Sistem informațional pentru 

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

Romane", cu titlu gratuit a terenului pentru construcţia obiectului de investiţii sirenă   S PB 239 , 

în cadrul proiectului „WATMAN-Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–

etapa II”, teren identificat conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  

 

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

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

Națională "Apele Romane", se va construi pe o suprafaţă de  teren de 49 mp (având lungimea de 

7m şi lăţimea de 7m) din terenul aferent Şcolii primare Româneşti , situat în localitatea 

Româneşti , str. Şoseaua Iaşului nr. 94 , parcela cadastrală nr. 446 , în suprafaţă de 5568 mp. , 

Carte funciară nr. 50896 care se află în domeniul public al Comunei Româneşti, , terenul pus la 

dispoziţie în suprafaţă de 49 mp. va fi 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 localităţii şi 

se transmite, prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către Instituţia Prefectului , 

judeţul Botoşani şi persoanelor interesate.  

  

Iniţiator proiect, 

                                          Primar-ing. Dumitru Buzoianu                            Contrasemează , 

                                                                                                                            Secretar geberal 

                                                                                                                            Magdalina Rusu 

Româneşti 
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