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     JUDETUL DAMBOVITA 
CONSILIUL LOCAL  PETRESTI 
 
 
 

P R O I E C T  D E  H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
Privind darea in folosinta gratuita, pe toata durata de existenta a investitiei, a unei suprafete de 16 mp 
din imobilul teren intravilan , CF 72547 localitatea Ionesti, apartinand domeniului public al comunei 
Petresti, in vederea amplasarii Sirenei S AV 028 in cadrul proiectului „ Sistem informational pentru 

managementul integrat al apelor-etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane 
 

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 
   AVAND IN VEDERE: 

- referatul de aprobare al  primarului comunei Petresti, in calitatea sa de initiator, cu privire la 
darea in folosinta gratuita, pe toata durata de existenta a investititi, a unei suprafete de 16 mp din 
imobilul teren intravilan, CF 72547 localitatea Ionesti, apartinand domeniului public al comunei 
Petresti, in vederea amplasarii Sirenei S AV 028 in cadrul proiectului „ Sistem informational pentru 
managementul integrat al apelor-etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane 
-    referatul de specialitate  intocmit de compartiment evidenta patrimoniu  
-   Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Petresti; 
-   Prevederile  art. 29, alin. 1 din Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, actualizată;  
- prevederile art.8 din Regulamentul 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, aprobat prin Ordinul nr. 459/2019; 
-  prevederile  art. 108 lit.d),  art. 129, alin. 1, lit. „c”, art. 286 alin.4), art. 287, lit. „b”, art. 297, alin. 1) 
, lit. „d”,  din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
- art. 867-870 din Codul Civil ce reglementează ca normă generală exercitarea dreptului de 
administrare asupra proprietăţii publice a autorităţilor administraţiei publice locale ; 
    În temeiul art.  196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 
mofificarile si completarile ulterioare; 
 
 

PROPUNE: 
 
     Art. 1. Se acorda Administrației Naționale "Apele Romane” folosinta gratuita, a unei suprafete de 
16 mp , din totalul de 1.110 mp, din imobilul teren intravilan,identificat CF 72547 localitatea Ionesti, 
apartinand domeniului public al comunei Petresti, in vederea amplasarii Sirenei S AV 028, in cadrul 
dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II” 
dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane", identificat conform planului de situaţie 
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
     Art. 2  Folosinta gratuita a spatiului de amplasare a sirenei , pe terenul indicat la art.1 si acordarea 
dreptului de acces asupra acestuia se acorda pe toata durata de existenta a investitiei Sirena  S AV 28. 
    Art.3 Reglementarea conditiilor de acordare a dreptului de acces se va realiza prin contract aprobat 
de catre Consiliul Local al comunei Petresti, dupa aprobarea proiectului „ Sistem informational 
pentru managementul integrat al apelor – etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele 
Romane". 



    Art. 4. Cu punerea în aplicare și aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Petresti prin compartimentul evidenta patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului. 
   Art.54. Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului 
general al comunei Petresti. 
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