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HOTĂRÂREA NR.98 
din 30 iunie 2021 

privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informaţional pentru managementul 
integrat al apelor-etapa li" dezvoltat de către Administraţia Naţională "Apele Romane" 

a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii 
aferente acestuia 

Consiliul local al oraşului Buftea 

Având în vedere: 
■ Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul oraşului 

Buftea; 
• Raportul de specialitate comun al Compartimentului Cadastru şi al 

Compartimentului Protecţia Civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
■ Adresa înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 9712/14.05.2021; 
• Prevederile Legii nr. 107 / 1996 a apelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
■ Art. 6, art. 8 din Ordinul nr. 459/78/2019 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. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, 
republicată; 

• Legea nr. 287 /2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 108, art. 129, alin.(1 ), alin. (2), lit. c), d), 

alin. (6), lit. a), alin. (7) lit. h), art. 287 lit.b), art. 297 alin.1) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină ; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit. g) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din 

Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. - (1) Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului „WATMAN - Sistem 
informaţional pentru managementul integrat al apelor-etapa li" dezvoltat de către 
Administraţia Naţională "Apele Romane" a terenului în suprafaţă de 16 mp, situat în 
oraşul Buftea, strada Agricultori, nr. 108, judeţ Ilfov, ce aparţine domeniului public al 
oraşului Buftea, pentru implementare Sistem de avertizare alarmare a populaţiei din aval 
de baraje • instalarea sirenei S AV 002, pe toată durata de existenţă a investiţiei. 

(2) Terenul în suprafaţă de 16 mp este situat în intravilanul oraşului Buftea şi 
face parte din suprafaţa totală de 1311 mp, măsurată, înscrisă în Cartea funciară a 
oraşului Buftea nr. 57279, nr cadastral 57279. 



Art. 2. - Obiectul de investiţii Sistem de avertizare alarmare a populaţiei din aval 
de baraje - sirenă S AV 002, aferent proiectului „WATMAN- Sistem informaţional pentru 
managementul integrat al apelor-etapa li" dezvoltat de către Administraţia Naţională 
'"Apele Romane'", se va construi pe terenul care se află în domeniul public al oraşului 
Buftea, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect. 

Art.3. - Se împuternicesc Primarul/Viceprimarul oraşului Buftea şi aparatul de 
specialitate să semneze protocolul de predare-primire a imobilului - teren, ce se va 
încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. - Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului Buftea şi compartimentele din cadrul 
aparatului de specialitate. 

Art. 5. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate, în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează 
SECRETAR GENERAL, 
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