
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI                                       

 

 

 

 

                                          H   O   T   Ă   R   Â   R   E 

 privind darea în administrare către  Administraţia Naţională “ Apele Române “ ,  

a spaţiilor necesare implementării proiectului  WATMAN - “Sistem informaţional  

pentru managementul integrat al apelor – etapa II “ . 

 

             CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI , 

                       Având în vedere: 

 

          -  referatul de aprobare al primarului nr.982/18.02.2022 

          -  raportul compartimentului de specialitate nr. 983/18.02.2022 

          -  avizul  comisiei de specialitate nr.1158/28.02.2022 

          -adresele Institutiei Prefectului-judetul Giurgi nr.8101/21.02.2021, respectiv nr. 

17118/17.09.2021 

          - adresele nr.9148/09.06.2020, nr.9033/04.06.2020 ale A.N.“ Apele Române “; 

          -  H.G. nr. 968/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Giurgiu , Anexa nr.10 

-Inventarul bunurilor care aparţin  domeniului public al comunei Buturugeni 

          - prevederile art.2,lit.”g”,art.67,alin.(2),lit.”a” si  art.68,alin.(1)  din Legea 

apelor,nr.107/1996  

          - Ghidul Solicitantului P.O.I.M. 2014 – 2020 , Axa Prioritară 5 - Promovarea adaptării la 

schimbările climatice,a prevenirii şi a gestionării riscurilor ; 

          - prevederile art.861,alin.(3),art. 867,alin.(1) şi art. 868,alin.(1)  din Legea nr.287/2009 

privind Codul Civil, republicată,precum şi prevederile Legii nr.134/2010 privind Codul de 

Procedură Civilă. 

          În temeiul art.129,alin.(1),alin.(2),lit.”c”,alin. (6) , lit. ”a” , art.139, alin. (1) şi alin.(3), lit. 

”g” şi art. 196,alin.(1),lit.”a”,art.287,lit. ”b”, art.297,alin.(1),lit. ”a”,art.298 – art.301 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , 

            

                                           H   O   T   Ă   R   Ă   Ş   T   E   : 

 

   Art.1. (1) Se aprobă darea în administrarea  Administraţiei Naţionale “Apele 

Române“, pe toată durata de existenţă a investiției proiectului “Sistem informaţional pentru 

managementul integrat al apelor – etapa II“,a spaţiului necesar  respectiv 16 mp  din imobilul 

teren intravilan aferent Scolii Gimnaziale nr.2 Padureni  – care face parte din domeniul public al 

comunei Buturugeni,judeţul Giurgiu, înscris în C.F. nr. 34216 Buturugeni  in vederea amplasarii 

Sirenei S AV 019 

                       (2)Se aprobă amplasarea  sirenei  SAV 019 –  ,pe structura tip şarpantă ,pilonet de 

3m/stalp cu zabrele tip gsm cu inaltimea cuprinsa intre 10 si 30 m,care va sustine sirena 



electronica de putere acustica 118-131 dBA/30 m,conform ANEXEI nr.1, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

  Art.2. (1) Se aprobă darea în administrarea  Administraţiei Naţionale “Apele Române“, 

pe toată durata de existenţă a investiției proiectului “Sistem informaţional pentru managementul 

integrat al apelor – etapa II“,a spaţiului necesar  respectiv 16 mp  din imobilul teren intravilan 

aferent Primariei Buturugeni   – care face parte din domeniul public al comunei 

Buturugeni,judeţul Giurgiu, înscrisă în C.F. nr. 30148 Buturugeni  in vederea amplasarii Sirenei 

S AV 072 

                       (2)Se aprobă amplasarea  sirenei  SAV 072 –  ,pe structura tip şarpantă ,pilonet de 

3m/stalp cu zabrele tip gsm cu inaltimea cuprinsa intre 10 si 30 m,care va sustine sirena 

electronica de putere acustica 118-131 dBA/30 m,conform ANEXEI nr.2, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 

          Art.4 - Hotărârea  se aduce la cunoştinţă publică  şi se  comunică,în condiţiile legii , prin 

grija secretarului general al localităţii,Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu şi Administraţiei 

Naţionale “ Apele Române “. 

          Art.5 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de reprezentanţii celor 

două părţi: primarul comunei Buturugeni şi reprezentantul Administraţiei Naţionale “ Apele 

Române “. 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                   Barbu Marian                                               CONTRASEMNEAZĂ : 
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