
 
ROMÂNIA                                     
JUDEȚUL GALAȚI 
COMUNA OANCEA 
CONSILIUL LOCAL 
  
   

H O T Ă R Â R E A  nr.34 
 din 15 septembrie 2020 

  
privind punerea la dispoziția proiectului „Sistem informațional pentru managementul 

integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele 
Romane" a terenului pentru construcția noilor investiții aferente acestuia 

______________________________________________________________________ 
Inițiator : Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați; 
Numărul și data depunerii proiectului: 2590 din 10.09.2020. 
 
           Consiliul Local Oancea, întrunit în şedinţa extraordinară de îndată din data de 
15.09.2020  
           Având in vedere referatul de aprobare al inițiatorului nr.2590 din 10.09.2020; 
           Având in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialiate al primarului nr.2575  din 10.09.2020; 
           Având in vedere  avizul comisiei de specialitate nr.1 activitate economică, 
financiară, activități social culturale, culte, juridică și disciplină; 
           Având în vedere propunerea Adminstrației Naționale Apele Române de accesarea 
fondurilor europene nerambursabile POIM, proiectul Watman - Sistem informațional 
pentru managementul integrat al apelor–etapa II” precum și adresa nr.15761/ 
MAN/2020; 
           Având în vedere prevederile  art.129 alin.2 lit.c; alin.6 lit.a), art.297 alin.1 lit.a), 
art.299 din OUG.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
           În temeiul art.196 alin.1, lit.a) din OUG.nr.57/2019 privind Codul Administrativ , 
cu modificările și completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
  

Art. 1. Se aprobă punerea la dispoziția proiectului „Sistem informațional pentru 
managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională 
"Apele Romane" a terenului în suprafață de 6 mp pentru construcția obiectului de 
investiţii – amplasare sirenă S PB 335 – Oancea, județul Galați, in cadrul proiectului 
”Sistem de avertizare alarmare a populației din aval de baraje”.  



Art. 2. Obiectul de investiţii amplasare sirenă S PB 335, aferent proiectului 
„Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de 
către Administrația Națională "Apele Romane", se va construi pe terenul care se află în 
domeniul public al localităţii Oancea, teren disponibil exclusiv pentru realizarea 
obiectivului propus în proiect, identificat în cvartal 42, parcela 5 conform planului de 
amplasament și a coordonatelor Stereo 70 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art. 3. Se aprobă punerea la dispoziția proiectului „Sistem informațional pentru 

managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională 
"Apele Romane" a terenului în suprafață de 6 mp pentru constructia obiectului de 
investiţii – amplasare sirenă S PB 336 – Slobozia Oancea județul Galați, in cadrul 
proiectului ”Sistem de avertizare alarmare a populației din aval de baraje”. 
  

Art.4. Obiectul de investiţii amplasare sirenă S PB 336, aferent proiectului 
„Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de 
către Administrația Națională "Apele Romane", se va construi pe terenul care se află în 
domeniul public al localităţii Oancea, teren disponibil exclusiv pentru realizarea 
obiectivului propus în proiect, identificat în cvartal 2, parcela 3 conform planului de 
amplasament și a coordonatelor Stereo 70 parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.5. Spațiile de amplasare a sirenelor se dau în administrare pe toată durata de 
existență a investiției către Administrația Natională Apele Române, predarea bunurilor 
se va face până la data de 30 septembrie 2020. 

Art.6. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se împuterniceşte d-l Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea.     

Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
general şi se transmite Instituției Prefectului Județul Galați, Administrației Naționale 
Apele Române. 

   
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ           
                                                                            Contransemnează pentru legalitate,      
       Dediu Ionel.                                                             SECRETAR GENERAL  
 
                              Dima Elisabeta. 
 
Oancea – 15 septembrie 2020 

Total consilieri ce compun Consiliul local  =  9   consilieri 
Total consilieri prezenţi la şedinţă              =    9  consilieri 
Au votat”pentru” 9, Au votat ”impotriva” 0,  Abţineri 0.  
 


