
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

COMUNA  TĂMĂŞENI 

CONSILIUL LOCAL 

 
         

                                                                     HOTĂRÂRE 

Nr.39 din 22.04.2021 

privind punerea la dispozitia proiectului  „Watman-Sistem informațional pentru 

managementul integrat al apelor–etapa II” a terenului pentru construcția noilor 

investiții aferente acestuia, în suprafață de 49 mp din totalul de 20000mp, teren 

aparţinând domeniului public  al Comunei  Tămăşeni 
 

       Consiliul local al comunei Tămășeni întrunit în ședință ordinară; 

Având în vedere prevederile: 

-Legii nr. 107 /1996, Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare;  

-art.8 din Ordinul nr. 459/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 

situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect 

producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii 

hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;  

-art .75, alin. 1 lit. b, art. 84, alin. 1,3,4,5, art. 87 alin. 5, art. 96, art.108 alin.a), art. 129 alin. 1 

și 2 lit.c și lit.d, alin. 6 lit.a, alin.7 lit.h, art. 286 alin. 4, art. 287 lit. b și art.297 alin.1 lit.a din 

OUG 57/2019 privind Codul administrativ;  

-art. 3, 4 și 13 din Legea nr.199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, 

adoptată la Strassbourg la 15 octombrie 1985 cu modificările și completările ulterioare, 

republicată ; 

- art. 7 alin. 2 și art.858-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;  

- art. 121 alin.1 și 2, art. 136 alin.1,2 și 4 din Constituția României; 

  Luând act de : 

-referatul   de aprobare prezentat de către domnul primar Lucaci Ștefan, în calitatea sa de 

initiator; 

-referatul compartimentului de specialitate nr. 3238 din 21.04.2021; 

-avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;  

În temeiul art. 108, lit. a), art. 139 alin. 1 coroborate cu art. 196 alin. 1 lit.a, art. 197 alin. 1, 

2,4,5 și art. 299 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Adoptă prezenta, 

                                                                     HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.(1)Se aprobă punerea la dispoziția Administrației Naționale "Apele Române", în 

administrare gratuită, pe o durată de 20 ani, a terenului pentru construcția obiectivului de 

investiții "Sirenă de avertizare-alarmare a populației,  S Sir 061 – Teren Sport, Loc. Tămășeni, 

Jud. Neamț" în cadrul proiectului „Watman-Sistem informațional pentru managementul 

integrat al apelor–etapa II”, teren în suprafață de 49mp din totalul de 20.000mp, aparţinând 

domeniului public  al Comunei  Tămăşeni, identificat cu NC 54032, situat în sat Tămășeni, 

com.Tămășeni, județul Neamț, conform planului de amplasament anexat, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

(2)Valoarea de inventar a terenului prevăzut la alin.(1) este de 700,17  lei (Valoarea totală a 

terenului de 20.000mp la 31.08.2018 = 285.785 lei). 

 



Art. 2. Obiectivul de investiție "Sirenă de avertizare-alarmare a populației,  S Sir 061 – Teren 

Sport, Loc. Tămășeni, Jud. Neamț" aferent proiectului „Watman-Sistem informațional pentru 

managementul integrat al apelor–etapa II” se va construi pe terenul prevăzut la art. 1, care se 

află in domeniul public al comunei Tămășeni, teren disponibil exclusiv pentru realizarea 

obiectivului propus prin proiect. 

 

Art. 3. Predarea-primirea terenului se va face pe bază de proces-verbal  în termen de 90 zile 

de la data adoptării prezentei hotărâri.  

 

Art. 4. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

împuternicește Primarul comunei Tămăşeni, Lucaci Ştefan. 

 

Art. 5. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. nr. 26 din 

26.02.2021, privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru 

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

Romane", cu titlu gratuit pe durata existenței obiectivului ,,Sirenă electonică-S Sir.061,, a 

terenului în suprafață de 49mp, din totalul de 20000mp, propietatea domeniului public a 

comunei Tămășeni. 

 

 Art. 6. Secretarul general al  comunei Tămăşeni va înainta şi comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

MARIUS ANTONICĂ                                   Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                               ALINA-CRISTINA CĂLIMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




