
ROMÂNIA 

Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

 

Proiect de Hotărâre nr. 27/2021 

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 comunei Căpleni, întrunit în şedinţa ordinară din data de _________ 

 

  Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.27/07.06.2021 întocmit de Primarul comunei Căpleni, judetul Satu Mare;  

- raportul de specialitate nr.  întocmit de către doamna Sradi Rita-Orsolya, responsabil urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Căpleni, județul Satu Mare;  

- avizul comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea teritoriului 

şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism nr./2021;- 

- avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie; protecţie copii; muncă şi protecţie socială; activităţi 

social-culturale, culte nr.  /2021; 

 - adresa Instituției Prefectului județului Satu Mare nr. 4158/SM/26.04.2021, prin care se solicită emiterea 

hotărârii consiliului local pentru obținerea autorizației de amplasare a sirenelor de avertizare-alarmare a 

populației 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 29 alin. (1) din Legea nr. 107/1996 Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare, prevederile 

Normei privind organizarea și asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în 

situaţii de protecţie civilă, aprobată de Ordinul nr. 1259/2006 al ministrului administraţiei şi internelor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art.8 din Ordinul nr.459/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta 

generate de fenomene hidrometeorologice periculoase avand ca efect producerea de inundatii, seceta 

hidrologica, precum si incidente/accidente la constructii hidrotehnice, poluari  accidentale pe cursurile de 

apa si poluari marine in zona costiera; 

 - art. 75 alin.(1) lit.b), art.84 alin.(1), alin.(3) alin.(4), alin.(5), art.87 alin.(5), art. 96, art.108 lit.d), art.129 

alin.(1), alin. (2) lit.c) și d), alin.(6) lit.a), alin. (7) lit. h), art.286 alin.(4), art.287 lit.b) art.297 alin.(1) lit,d) 

și art.349 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.133 alin.(1), art.139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) , art.197 alin.(1), alin.(2),  alin.(4) 

și alin.(5) și art.200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 
  

Art.-1.-  Se acordă Administrației Naționale „ Apele Române” folosința gratuită, pe toată durata de 

existență a investiției, a spațiului de amplasare a sirenei pe imobilul, având număr cadastral 100643, situat 

în comuna Căpleni, sat Căpleni, nr.618 ( conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre) și care aparține domeniului public al comunei Căpleni, pentru instalarea sirenei S ST 044 prin 



proiectul  „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către 

Administrația Națională "Apele Romane"  

 

Art.-2.-  Folosința gratuită a spațiului de amplasare a sirenei pe imobil și acordarea dreptului de 

acces asupra imobilului se acordă pe toată durata de existență a investiției sirenă S ST 044. 

  

Art.-3.-  Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

împuterniceşte  primarul comunei Căpleni.   

 

Art.-4.-  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Căpleni, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, SGA Satu Mare. 

 

        Art.-5.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afișare pe site-ul Primăriei comunei 

Căpleni. 

 

 Căpleni, 7 iunie 2021.-  

 

 

    Iniţiator      Avizat 

               Megyeri Tamás-Róbert                    Csizmar Erika 

                        Primarul comunei Căpleni                              Secretar  general 


