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         CONSILIUL  LOCAL 
 
 

H O T A R A R E 
privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru managementul 

integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" a 
terenurilor pentru instalarea/amplasarea sirenelor S BI 070 şi S BI 071 

 
Avand in vedere: 
Referatul de aprobare al d-lui Dragan Nicolae, primarul Comunei Targsoru Vechi, judetul 

Prahova, inregistrat cu nr. 6525/15.04.2021 din care rezulta necesitatea aprobarii privind punerea la 
dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” 
dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" a terenurilor (de la Scoala Targsoru 
Vechi si Scoala Stancesti) pentru instalarea/amplasarea sirenelor S BI 070 si S BI 071.  

Raportul de specialitate al Biroului Agricol si Cadastru privind punerea la dispozitia 
proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de 
către Administrația Națională "Apele Romane" a terenurilor (de la Scoala Targsoru Vechi si Scoala 
Stancesti) pentru instalarea/amplasarea sirenelor S BI 070 si S BI 071 inregistrat cu nr. 
6546/15.04.2021; 

Adresa AN „Apele Romane” ABA Buzau Ialomita SGA Prahova numarul 2811/29.03.2021; 
In conformitate cu art. 858-861 si art. 866-868 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, 
Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul Comun 

M.A.P/M.A.I nr. 459/78/2019 – Regulament privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de 
fenómeno hidrometeorologice periculoase avand ca efect producerea de inundatii, seceta 
hidrologica precum si incidente/accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale ale 
cursurilor de apa si poluari marine in zona costiera – art. 8 lit. e si art. 21 alin (2) lit. e) si alin (3) lit. 
e). 

In temeiul prevederilor art.129 alin.(6), art. 139 precum si art. 140 din OUG nr.57/2019, 
privind Codul Administrativ. 

 
Consiliul Local al comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 

hotarare: 
 
Art.1 – Se aproba punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru 

managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele 
Romane" a terenurilor (de la Scoala Gimnaziala Comuna Targsoru Vechi si Scoala Stancesti) pentru 
instalarea/amplasarea sirenelor S BI 070 si S BI 071, identificate conform anexei la prezenta, cu 
drept de administrare gratuita pentru o perioada de 20 de ani. 

Art.2 – Obiectul de investitii aferent proiectului „Sistem informațional pentru 
managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele 
Romane" se va instala/amplasa pe terenul Scolii Gimnaziale Comuna Targsoru Vechi si al Scolii 
Stancesti care fac parte din domeniul public al Comunei Targsoru Vechi. 

Art.3 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de dl Dragan Nicolae, 
primarul Comunei Targsoru Vechi prin Compartimentul Urbanism si Biroul Agricol si Cadastru din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Targsoru Vechi. 



Art.4 - Comunicarea prezentei hotarari persoanelor si institutiilor interesate va fi asigurata 
de catre secretarul general al Comunei Targsoru Vechi. 
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