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Nr. 78 / 01.07.2021   

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 
privind punerea la dispozitia proiectului „WATMAN -Sistem informațional pentru 

managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația 
Națională "Apele Romane",  a unor  terenuri pentru 

constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Ariceștii Rahtivani , în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 16947 din 01.07.2021, la proiectul de hotărâre  privind punerea 
la dispozitia proiectului „WATMAN - Sistem informațional pentru managementul 
integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" a 
unor terenuri pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia; 

- Adresa Administrației Naționale ”Apele Române” S.G.A. PRAHOVA, înregistrată 
la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani sub numărul 14241 din 21.05.2021 și Memoriile 
tehnice înregistrate la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu numerele 16113, 16.115 și 
16.117 din 22.06.2021 , prin care solicită darea în folosință gratuită către ANAR, pe o 
perioadă de 20 de ani  a unor spații de amplasare a sirenelor electronice, spații aparținând 
domeniului public; 

   În conformitate cu  prevederile: 
-  art.874  din din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată; 
- Legii  apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare; 
-art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 

- art.108 lit. d), art.129 alin.(1), alin.(2), lit.c) și alin.(6), lit.b), art.286 alin.(1) și  
alin.(4), art.290,  art.297 alin.(1), lit.d) și  art.349-art.353 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196,  alin. (1), lit.a) , coroborat cu art.139, alin.(3), lit.g) 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

Consiliul local al comunei Ariceștii Rahtivani, judeţul Prahova adoptă prezenta  
H O T Ă R Â R E: 

Art.1 Se aprobă punerea la dispozitia proiectului „WATMAN -Sistem 
informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către 
Administrația Națională "Apele Romane", a unor terenuri situate în comuna Ariceștii 
Rahtivani, județul Prahova, pentru constructia/extinderea/reabilitarea obiectului de 
investiţii Sirenă electronică S BI 063,  S BI 066, S BI 067 , după cum urmează: 

a)Teren în suprafață de 16 mp, indiviz din suprafața de 2507 mp, situat în sat 
Ariceștii Rahtivani nr. 527, comuna Ariceștii Rahtivani, T.4,Cc 467,L 464,465, 466 C.F. nr. 

   
 



24340, teren intravilan, identificat conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre - Cod Sirenă 
electronica S BI 063;   

b)Teren în suprafață de 16 mp, indiviz din suprafața de 1660 mp, situat în sat 
Stoenești, comuna Ariceștii Rahtivani, T.11,Cc 673, C.F. nr. 24308, teren intravilan, 
identificat conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre – Cod Sirenă electronică S BI 066 ;  

c) Teren în suprafață de 17 mp, indiviz din suprafața de 1501 mp, situat în sat 
Târgșoru Nou nr. 231, comuna Ariceștii Rahtivani, T.12, A 743 C.F. nr. 24451, teren 
intravilan, identificat conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre – Cod Sirenă electronică S 
BI 067  ; 

Art.2 Obiectele de investiţii ”Sirenă electronică S BI 063, S BI 066, S BI 067 ,  
aferente proiectului „WATMAN - Sistem informațional pentru managementul integrat 
al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane", se vor 
construi/extinde/reabilita pe terenurile care se află în domeniul public al comunei Ariceștii 
Rahtivani, menționate la art. 1 și identificate conform anexelor nr. 1, 2 și 3, terenuri 
disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect.  

Art. 3 (1)Perioada pentru care se aprobă darea în folosință gratuită către 
Administrația Națională ”Apele Române”, a terenurilor menționate la art.1, este de 20 de 
ani. 

(2) Administrația Națională ”Apele Române” va efectua toate lucrările de 
construire/amenajare/întreținere/împrejmuire, etc. a sistemelor de alarmare/avertizare. 

Art. 4 Cu punerea în aplicare şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se împuterniceşte  Primarul comunei Ariceștii Rahtivani. 

Art.5 Comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate va fi 
asigurată de Secretarul general al comunei Ariceștii Rahtivani. 
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