
Proiect nr. 5/30.03.2021. 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PÂRSCOV 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind punerea la dispozitia proiectului  „Sistem informational pentru 
managementul integrat al apelor – etapa II dezvoltat de către 
Administratia Natională „Apele Române „ a terenului pentru 

constructia/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia 

Consiliul local al comunei Pârscov , întrunit în ședință ordinara , în 
prezența a _____consilieri , 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Pârscov , înregistrat la 
nr.2131/ 30.03.2021; 

- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Parscov 
, inregistrat la nr.2132/30.03.2021; 

- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 
Pârscov anexate ; 

- Art.29 alin.1 din Legea 107/1996 ‚ Legea apelor cu modificarile si 
completarile ulterioare precum si prevederile Ghidului Solicitantului 
AXA 5 POIM ; 

- Art.7 alin 1 si 2 din Legea 52/2003 privind transparența decizională 
în administratia publica , republicata 

In temeiul art.129 alin.2 lit. C si art. 243 alin.1 lit.a din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului României nr.57/2019 – Codul administrativ 

HOTĂRĂȘTE : 

     Art.1. Se aprobă punerea la dispoziția proiectului Sistem informațional 
pentru managementul integrat al apelor – etapa II dezvoltat de către 
Administrația Natională Apele Române a terenului pentru constructia / 
extinderea/reabilitarea obiectivului de investiții sirene electronice , in 
cadrul proiectului Sistem informational pentru managementul integrat al 
apelor – etapa II dezvoltat de către Administratia Natională Apele Române 



, teren identificat conform anexei 1 ( plan situație) , din care face parte 
integrantă. 

     Art.2.Obiectivul de investiții sirene electronice aferent proiectului 
Sistem informational pentru managementul integrat al apelor – etapa II 
dezvoltat de către Administratia Natională Apele Române , se va construi 
pe terenurile care se află in domeniul public al comunei Pârscov , teren 
disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect. 

    Art.3.Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri se împuternicește Primarul comunei Pârscov , domnul 
Daniel Mihai. 

    Art.4.Prezenta se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului 
general al comunei Pârscov și se transmite , persoanelor și intitutiilor 
interesate. 

Inițiator , Primar comuna Pârscov , Daniel Mihai 

 

Avizat pentru legalitate , Secretar general comuna Pârscov , Neculai 
Calen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


