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HOTĂRÂRE  

privind punerea la dispoziție proiectului Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – 

etapa II dezvoltat de către Administrația Națională Apele Române a terenului pentru 

constructia/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TAMAŞI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa extraordinară 

în data de 31.05.2021: 

Având în vedere:  

- Referatul de motivare nr. 1259/28.05.2021 întocmit de dl Rotariu Florin  – Consilier din cadrul 

aparatului de specialitate ; 

- Referatul de aprobare  al Viceprimarului Comunei Tamași, Județul Bacău privind necesitatea și 

oportunitatea proiectului înregistrat sub nr.  4930/2021; 

- Avizele cu caracter consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tamași  

În conformitate cu prevederile: 

- Legea nr. 107/1996 privind apele, cu modificările și completările ulterioare; 

-  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin.(2), lit. b, alin (4), lit “g” si  art. 139, art. 196 alin.(1) lit. “a” și art. 

200 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ  

Adoptă prezenta 

HOTĂRĂȘTE: 
 

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 Sistem de avertizare alarmare a populației din aval de baraje, in 

cadrul proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către 

Administrația Națională "Apele Romane", teren identificat conform anexei  (Planul de situaţie), din care face 

parte integrantă.  

  

Art. 2. Obiectul de investiţii Sistem de avertizare alarmare a populației din aval de baraje, 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 

Comuna Tamași 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  Viceprimarul Comunei Tamași, Județul Bacău.     

Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică în conformitate cu legea, Institutiei 

Prefectului – judetul Bacau, Administrația Națională "Apele Romane". 

    

                      Președinte ședință               Contrasemnează 

     Consilier local                Secretar general  

                       Neagu Doinița                     Miron Mădălina Dumitrica  
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