
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 
H O T Ă R Â R E  

 
Nr. ___ din 22.09.2020 

 
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/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia 

 
 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

     

Examinând referatul de aprobare nr. 17.800 din 15.09.2020 înaintat de către 
doamna Ioana-Roxana Iorga - Viceprimar cu atribuții de primar, precum şi raportul 
de specialitate nr. 17893 din 16.09.2020 al Direcției Juridice și Administrație 
Publică; 

Văzând avizul de legalitate nr. ____ din __.09.2020 al Secretarului General al 
Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.09.2020 al Comisiei pentru 
urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. ___ din 
__.09.2020 al Comisiei juridice;  

În conformitate cu  prevederile : 
- art. 108, ale art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 286, ale art. 287, lit. „b”,  ale art. 

297, alin. 1  din O.U.G.  nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ ; 
-  art. 29,  alin. 1 din Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, actualizată; 
- art. 867-870 din Codul Civil ce reglementează ca normă generală exercitarea 

dreptului de administrare asupra proprietăţii publice a autorităţilor administraţiei 
publice locale 

În temeiul art. 139, alin. 3, lit. „g” şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G.  nr. 
57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

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 construcția obiectului de investiţii ”sistem de alarmare sirenă S 
Sir 006”, în cadrul proiectului mai sus menționat, teren în suprafață de 49 mp, din 
totalul suprafeței de 424 mp, situat în strada Bogdan Dragoș, nr. 187G, identificat  



 

conform  planului de situaţie anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
  

Art. 2. Obiectul de investiţii ”sistem de alarmare sirenă S Sir 006”, aferent 
proiectului ”Sistem informațional pentru managementul integrat al 
apelor–etapa II ” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele 
Romane", se va construi pe terenul menționat la art.1, care se află în domeniul 
privat al municipiului Roman, teren disponibil exclusiv pentru realizarea 
obiectivului propus în proiect. Terenul se transmite în folosință, cu titlu gratuit, 
pe toată durata de existență a investiției. 
  

Art. 3. Cu punerea în aplicare  și aducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman prin Direcția Juridică și 
Administrație Publică şi Direcţia Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului.  

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate 
prin grija Secretarului general al municipiului Roman. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ 
               Consilier,                      Secretarul general al Municipiului Roman, 
  Daniela-Gabriela SUMAN                                  Gheorghe CARNARIU 



Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din 22.09.2020 

 

 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: CABINET PRIMAR  

Nr. 17.800 din 15.09.2020 

 
 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de 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/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia 

 
Prin adresa nr. 15.977 Administrația Națională ”Apele Române” ne aduce 

la cunoștință că propune spre finanțare din fonduri externe nerambursabile POIM, 

proiectul „Watman - Sistem informațional pentru managementul integrat al 
apelor-etapa II”. Acest proiect este în faza de elaborare a studiului de fezabilitate 

în cadrul căruia se va implementa un sistem de avertizare-alarmare care are în 

vedere reducerea riscului tehnic și creșterea rezidenței populației aflată în zonele 

inundabile din aval de 89 de baraje importante ale ANAR. 

Având în vedere că municipiul Roman se află în unda de inundabilitate 

prognozată, provocată de ruperea acestor baraje, a fost prevăzută instalarea 

unei/unor sirene electronice pe anumite amplasamente. Pe această cale, ni se 

solicită darea în folosință gratuită, pe toată durata de existență a investiției, a 

spațiului de amplasare a sirenei pe terenul proprietatea publică/privată a 

municipiului, sens în care este necesară aprobarea, prin hotărâre, a Consiliului 

Local. 
 

Prezentul referat împreună cu proiectul de hotărâre se vor înainta către 

Dirtecția Juridică și Administrație Publică în vederea întocmirii raportului de 

specialitate. 
 

Drept pentru care rog domnii consilieri să se exprime prin vot asupra 

proiectului de hotărâre. 

 
Inițiator 

Viceprimarul Municipiului Roman 

cu atribuții de primar 

Ioana Roxana IORGA 



 

                     

  MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1    www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 
Emitent: DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 17.893 din 16.09.2020             

 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de 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/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia 

 
Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de doamna 

Ioana Roxana Iorga – viceprimarul municipiului Roman, cu atribuții de primar, 

am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 

Din punct de vedere al oportunității: 
 

Prin adresa nr. 15.977 Administrația Națională ”Apele Române” ne aduce la 

cunoștință că propune spre finanțare din fonduri externe nerambursabile POIM, 

proiectul „Watman - Sistem informațional pentru managementul integrat al 
apelor-etapa II”. Acest proiect este în faza de elaborare a studiului de fezabilitate 

în cadrul căruia se va implementa un sistem de avertizare-alarmare care are în 

vedere reducerea riscului tehnic și creșterea rezidenței populației aflată în zonele 

inundabile din aval de 89 de baraje importante ale ANAR. 

Având în vedere că municipiul Roman se află în unda de inundabilitate 

prognozată, provocată de ruperea acestor baraje, a fost prevăzută instalarea 

unei/unor sirene electronice pe anumite amplasamente. Pe această cale, ni se 

solicită darea în folosință gratuită, pe toată durata de existență a investiției, a 

spațiului de amplasare a sirenei pe terenul proprietatea publică/privată a 

municipiului, sens în care este necesară aprobarea, prin hotărâre, a Consiliului 

Local. 
 

Din punct de vedere al legalității: 
 

Sunt îndeplinite prevederile: 
- art. 108, ale art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 286, ale art. 287, lit. „b”,  ale art. 

297, alin. 1  din O.U.G.  nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ ; 
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-  art. 29, alin. 1 din Legea nr. 107/1996- Legea apelor, actualizată; 
- art. 867-870 din Codul Civil ce reglementează ca normă generală exercitarea 

dreptului de administrare asupra proprietăţii publice a autorităţilor administraţiei 

publice locale 

 

Drept pentru care apreciem ca legal și oportun prezentul proiect de hotărâre. 

 
 

 

Șef B.E.P.A.P, 
  Elena Lucia STRUGAR  


