
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PASII  
 

PROIECT DE HOTARAREA  NR.89 
Privind acordarea dreptului de acces asupra suprafeței de 49 mp, teren 

aparținând domeniului public al comunei, situat in incinta Scolii Gimnaziale 
Scurtesti, sat Scurtesti, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau, pentru realizarea 
proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–
etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" 
 
Având în vedere: 
 
- Solicitarea S.C. EUROPEAN FUNDS INVEST S.R.L. înregistrată la Primăria 
comunei Vadu Pasii, sub nr. 11542/12.10. 2020 ; 
- Referatul de aprobare nr.	 13924/15.12.2020 al Primarului comunei Vadu 
Pasii; 
- Raportul nr. 13925/15.12.2020 al Compartimentului de specialitate ; 
- avizul favorabil nr. ____________ al comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico–sociala, buget–finante, administratia domeniului public si privat al 
orasului, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert la 
proiectul de hotarare; 
-  Prevederile Legii nr. 107 /1996, Legea apelor, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Prevederile art. 8 din Ordinul nr. 459/2019 pentru aprobarea Regulamentului 
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice 
periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi 
incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de 
apă şi poluări marine în zona costieră; 
- Prevederile art .75 alin. 1 lit. b, art. 84 alin. 1,3,4,5, art. 87 alin. 5, art. 96, 
art.108 alin.d, art. 129 alin. 1 și 2 lit.c și lit.d, alin. 6 lit.a, alin.7 lit.h, art. 286 alin. 4, 
art. 287 lit. b și art.297 alin.1 lit.d din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
- Prevederile art. 3, 4 și 13 din legea nr.199/1997 pentru ratificarea Cartei 
europene a autonomiei locale, adoptată la Strassbourg la 15 octombrie 1985 cu 
modificările și completările ulterioare, republicată ; 

În temeiul art. 133 alin. 1, art. 139 alin. 1 coroborate cu art. 196 alin. 1 lit.a, 
art. 197 alin. 1, 2,4,5 și art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 



 
HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. Se acordă Administrației Naționale „Apele Romane” dreptul de acces 

cu titlu gratuit asupra suprafeței de 49 mp, teren aparținând domeniului public al 
comunei, situat in incinta Scolii Gimnaziale Scurtesti, sat Scurtesti, comuna Vadu 
Pasii, judetul Buzau nr. Cadastral 759, pentru instalarea sirenei S BI 167, prin 
proiectul „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II 
dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane”. 

Art.2. Dreptul de acces cu titlu gratuit asupra suprafeței de, se acordă pe toată 
durata de existență a investiției sirenă S BI 167 folosina gratuita a suprafetei de 49 
mp, teren aparținând domeniului public al comunei, situat in incinta Scolii 
Gimnaziale Scurtesti, sat Scurtesti, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau. 

Art.3. Reglementarea condițiilor de acordare a dreptului de acces se va face 
prin contract aprobat de către Consiliul Local al comunei Vadu Pasii, după aprobarea 
proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” 
dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane”. 

Art.4. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se împuternicește primarul comunei  Vadu Pasii, prin Compartimentul de s 
pecialitate. 

Art.5. Secretarul general al comunei Vadu Pasii, va comunica prezenta 
hotărâre Primarului comunei, S.C. EUROPEAN FUNDS INVEST S.R.L., 
Compartimentul  Agricol si de Fond Funciar, pentru ducere la îndeplinire și 
Instituției Prefectului – Județul Buzau pentru exercitarea controlului de legalitat. 

 
            INITIATOR 
       FIRON GHEORGHE 
                                                                                          AVIZEAZA 
                                                                                  SECRETAR  GENERAL     
                                                                     TUDORIE FLORENTINA OANA     

 
NR. ____ 
VADU PASII________.2020 
Hotararea a fost adopatata cu  ____ voturi pentru, ___  voturi impotriva si  ___ abtineri din 
numarul total de 15 consilieri locali in functie  si ____  consilieri locali prezenti la sedinta 
 

 
 



 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA VADU PASII 
PRIMAR  

 
Nr.	13924/15.12.2020 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de acces asupra suprafeței de 49 
mp, teren aparținând domeniului public al comunei, situat in incinta Scolii Gimnaziale 
Scurtesti, sat Scurtesti, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau, pentru realizarea proiectului 
„Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către 
Administrația Națională « Apele Romane » 
 
 

Prin adresa nr. 11542/12.10.2020 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 3ota supra proiectului de 
hotărâre. 

 
      Inițiator 

PRIMAR 
FIRON GHEORGHE 



ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA VADU PASII 
Nr. 13925/15.12.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de acces asupra 
suprafeței de 49 mp, teren aparținând domeniului public al comunei, situat in 
incinta Scolii Gimnaziale Scurtesti, sat Scurtesti, comuna Vadu Pasii, judetul 
Buzau, pentru realizarea proiectului „Sistem informațional pentru 
managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația 
Națională "Apele Romane" 

 
 
 

Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre, am constatat că 
acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 

 
Din punct de vedere al oportunității: 

 
Prin adresa nr. 11542/2.10.2020  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 ; 



- 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. 
 
 
 
 
 
 

CONSILIER JURIDIC  
NECHIFOR CRISTINA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR. 1 la HCL nr. _______________ 
 

 
DECLARATIE 

 
 

 Prin prezenta se adevereste ca terenul in suprafata de 49 mp situat in  incinta 
Scoalii Gimnaziale Scurtesti, sat Scurtesti, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau, nr. 
cadastral 759 se afla in proprietatea publica a comunei Vadu Pasii. 
 
 Mentionam ca pentru acest imobil nu au fost depuse cereri de retrocedare in 
conditiile legislatiei in viguare si acesta nu face obiectul niciunui litigiu cu privire 
la stabilirea sau delimitarea proprietatii. 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
FIRON GHEORGHE  

 
 
  


