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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 noilor investitii

aferente acestuia

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de 06.09.2021, având
în vedere:

–  proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  comunei  Nucet,  înregistrat  sub
nr.34/25.08.2021;

– Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet
înregistrat sub nr. 8877/25.08.2021;

– Solicitarea S.C. EUROPEAN FUNDS INVEST S.R.L. înregistrată  sub nr.
1740/18.06.2020 ;

– adresa nr. 9830/MAN/17.06.2020 a Administrației Naționale ”Apele Române”;
–  Raportul  de  specialitate  al  secretarului  general  al  comunei  înregistrat  sub

nr.8982/30.08.2021;
– Prevederile Legii nr. 107 /1996, Legea apelor, cu modificările și completările

ulterioare;
– Prevederile 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;

–  Prevederile  art. 96, art.108 alin.d, art. 129 alin. 1 și 2 lit.c și lit.d, alin. 6 lit.a,
alin.7 lit.h, art. 287 lit. b și art.297 alin.1 lit.d din OUG 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

–  prevederile  art.35 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;

–  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Nucet.

În  temeiul  art.5,  lit.  cc  și  art.  196,  alin.1,  lit.a   din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE
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Art.1. Se acordă Administrației Naționale „Apele Romane” dreptul de
administrare  cu titlu gratuit asupra suprafeței de  49 mp alipit imobilului Școala
Primară Ilfoveni situat în localitatea Nucet, sat Ilfoveni, nr.133, pentru instalarea
sirenei S AV 263, prin proiectul „Watman - Sistem informațional pentru
managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională
„Apele Romane”, teren identificat conform anexei 1 (Planul de situaţie) care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se acordă Administrației Naționale „Apele Romane” dreptul de administrare
cu titlu gratuit asupra suprafeței de 16 mp alipit imobilului Școala Gimnazială Cazaci situat
în localitatea Nucet, sat Cazaci, nr.464, pentru instalarea sirenei S AV 265, prin proiectul
„Watman - Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II”
dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane”, teren identificat conform
anexei 2 (Planul de situaţie) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se acordă Administrației Naționale „Apele Romane” dreptul de administrare
cu titlu gratuit asupra suprafeței de 16 mp alipit imobilului Primăria comunei Nucet situat în
localitatea Nucet, sat Nucet, nr.485, pentru instalarea sirenei S AV 297, prin proiectul
„Watman - Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II”
dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane”, teren identificat conform
anexei 3 (Planul de situaţie) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se acordă Administrației Naționale „Apele Romane” dreptul de administrare
cu titlu gratuit asupra suprafeței de 16 mp situat în localitatea Nucet, sat Nucet, la
intersecția DJ722 cu drumul de acces la fosta balastieră, pentru instalarea sirenei S AV
298, prin proiectul „Watman - Sistem informațional pentru managementul integrat al
apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane”, teren
identificat conform anexei 4 (Planul de situaţie) care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.5. Dreptul de administare cu titlu gratuit asupra suprafețelor mai sus menționate
se acordă pe toată durata de existență a investiției Sistem de avertizare alarmare, aferent
proiectului „Watman - Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa
II”

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin secretarul
general al comunei Nucet.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei
Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea exercitării controlului de
legalitate, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință publică prin afișarea în
Monitorul oficial al instituției la adresa www.comunanucet.ro.

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ
   Mihaela Luminița NICOLAE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
                                                                                 Elena Claudia POPESCU

Nr. 43 din 06 septembrie 2021

Total consilieri :          13
Consilieri prezenți :    .13..

Hotărârea a fost adoptată cu  ..13..    voturi pentru,
                                                   ...0..    voturi împotriva

http://www.comunanucet.ro./


                                       …0..     abțineri.

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.
43/06.09.2021

Nr.
crt.

Operaţiuni efectuate Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să

efectueze procedura

0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate p

simplă p absolută p calificată
06.09.2021

2 Comunicarea către primar
3 Comunicarea către prefectul judeţului
4 Aducerea la cunoştinţa publică
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu

caracter individual
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce

efecte juridice, după caz


