
ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA URDARI
CONSILIUL LOCAL

uorAnAnn
privind punerea la dispozitia proiectului,,Sistem informa{ional pentru

managementul integrat al apelor-etapa II" dezvoltat de cltre Administra{ia
Na{ionali "Apele Romane" a terenului, in suprafafl de 20 ffiP., ce face

parte din imobilul teren in suprafa{I de 10.175 Hp., pentru reamplasarea
obiectului de investitii - sirenl cu nr. 014 in punctul ,,Marsat"

Consiliul Local al Comuna Urdari, jude(ul Gorj,
Av6nd in vedere:

- Proiectul de hotdrdre nr.2710116.06.2021;
- adresa nr. 1946121.04.2021 a Comunei Urdari, inregistratd la

Administra\iaBazinal6 de Apd Jiu - SGA Gorj cu nr. 3 178121.04.2021;
- adresa nr. 5438111.05.2021 a Adminitraliei Nalionale APELE ROMANE

- Administraia Bazinald de Apd Jiu, inregistratd la Prim6ria Comunei
Urdari cu nr. 2l85l17 .05.2021 , insolitd de memoriu tehnic;

- raportul de specialitate nr. 2708116.06.2021 al Compartimentului
Agricultur6;

- planul de amplasament qi delimitare a imobilului teren in suprafafd de

20 mp., din data de 16.06.2021;
- Referatul de aprobare nr.2709116.06.2021 al Primarului Comunei Urdari;
- Prevederile art. 7 din Ordinul nr. 1422116.05.2012 pentru aprobarea

Regulamentului privind gestionarea situaliilor de urgenfd' generate de

inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construc{ii
hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de ap6;

- Prevederile art. l29,alin.2,lit. c qi alin.6, lit. a din O.U.G. nr.5712019
privind codul administrative, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

- Avizul comisiilor de specialitate.
in temeiul art. 139, alin.3, lit. g din O.U.G.nr.57l20l9 privind codul

administrative, cu modificirile gi completdrile ulterioare.

HoTARA$rE:
Art.l. Se aprobd punerea la dispozitia proiectului ,,Sistem informa{ional

pentru managementul integrat al apelor-etapa [f" dezvoltat de cdtre

Administralia Nafionald "Apele Romane" a terenului, in suprafald de 20 mp.,

teren ce face parte din imobilul in suprafald de 10.175 mp., pentru reamplasarea

obiectului de investilii - sirend cu nr. 014, in punctul ,,Marsat", teren identificat
conform Planului de amplasament qi delimitare, care se constituie Anexei care

se constituie parte integrant[ din prezenta hotdrdre.



Art.2. Terenul in suprafa@ de 20 mp., identificat conform planului de

u-plu*r*rt qi delimitare, Anexd la prezenta, face parte din imobilul teren in

suprafap de 10.175 ffip., urm6nd a fi supus procedurii de dezmembrare,

conform prevederilor legale.

Art.3. Obiectul de investilii sirend cu nr. 014, aferent proiectului ,,Sistem

inforrna,tional pentru managementul integrat al apelor-etapa II" dezvoltat

de cdtre Administra{ia Nalionald "Apele Romane", se va reamplasa pe terenul

care se afld in domeniul public al Comunei Urdari, teren disponibil exclusiv

pentru realizarea obiectivului propus in proiect.

Art.3. Prevederile prezentei hotdr6ri vor fi duse la indeplinire de

Secretarul General al Comunei Urdari qi Compartimentul Agriculturd.

Art.4. Prezenta hotdrdre se comunicd Secretarului General al Comunei

Urdari, Compartimentului Agriculturd, Primarului Comunei Urdari qi Instituliei

Prefectului- Judelul Gorj.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

Cristin ulmeq

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GBNERAL,

Loredana Di&pnescu

Prezenta hotdrdre a fost adoptatd in gedinla ordinar6 a Consiliului Local

din data de 25.06.2021, cu un numdr de 13 voturi pentru , - voturi impotrivd,

_ablineri, exprimate din numdrul total de 13 consilieri prezenfi la qedin!6 qi din

totalul de 13 consilieri in funclie.

Urdari
Nr. 29 din 25.06.2021
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