
ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA COSTESTII DIN VALE 

CONSILIUL LOCAL 

 

-HOTARARE- 

Privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informational pentru managementul 

integrat al apelor – etapa II” dezvoltat de catre Administratia Nationala  „Apele Romane” 

a terenurilor pentru constructia noilor investitii aferente acestuia 

 

      
Consiliul Local al comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita , intrunit  în sedinta ordinara in data de 

09.02.2022 ; 

Având în vedere: 

- Solicitarea Administratiei Bazinale de Apa Arges-Vedea prin care se solicita darea in folosinta gratuita 

a unor terenuri proprietate publica din satele Costestii din Vale , Tomsani si Maruntisu , in vederea 

amplasarii sirenelor S AV 034 , S AV 035 si S AV 036 in cadrul proiectului „ Sistem informational pentru 

managementul integrat al apelor – etapa II” dezvoltat de catre Administratia Nationala „ Apele Romane” 

. 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Costestii din Vale , inregistrat la nr. 901/08.02.2022 . 

- Raportul de specialitate al compartimentului S.V.S.U., inregistrat la nr.902/08.02.2022. 

- Prevederile Legii nr. 107/1996 – Legea apelor , cu modificarile si completarile ulterioare. 

- 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 ar. 75 , alin.(1) , lit. b) , art. 84 , alin.(1) , alin.(3) – (5) , art. 87 , alin.(5) , art. 96 , art. 108 

lit. d) , art. 129 , alin.(1) , (2) lit. c) si d) , alin.(6) , lit. a) , alin.(7) , lit. h) , art. 286 , alin.(4) , art. 287 , lit. 

b) , art. 297 , alin.(1) , lit. d) si art. 349 din OUG nr. 57/2019 , privind Codul Administrativ , cu modificarile 

si completarile ulterioare . 

- Prevederile art. 7 , alin.(2) si art. 858 – 875 din Legea nr. 287/2009 , privind Codul Civil , republicata 

cu modificarile si completarile ulterioare . 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Costestii din Vale . 

- In temeiul prevederilor art. 139 , alin.(1) coroborate cu prevederile art. 196 , alin.(1) , lit. a) din OUG nr. 

57/2019 , privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare . 

 

 

-HOTARASTE- 

 

 

     Art.1. – Se acorda Administratiei Nationale „Apele Romane” folosinta gratuita a unei suprafete 

totale de 16 mp , dupa cum urmeaza : 

-In satul Costestii din Vale – in incinta Gospodariei de apa – strada Campului , nr. cad. 70837 

- In satul Maruntisu – in curtea Scolii cu cls. I-IV Maruntisu – str. Marasesti , nr. cad. 683  

- In satul Tomsani – pe terenul fostei Gradinite – strada Trandafirilor , apartinand domeniului public 

al comunei Costestii din Vale , in vederea amplasarii sirenelor S AV 034 , S AV 035 si S AV 036 in 

cadrul proiectului „ Sistem informational pentru managementul integrat al apelor – etapa II” dezvoltat 

de catre Administratia Nationala „ Apele Romane” . 

     Art.2. – Folosinta gratuita a spatiului de amplasare a sirenelor pe terenurile indicate la art.1 si 

acordarea dreptului de acces asupra acestuia se acorda pe toata durata de existenta a investitiei sirenelor 

S AV 034 , S AV 035 si S AV 036 . 

     Art.3. – Reglementarea conditiilor de acordare a dreptului de acces se va realiza prin contract 

aprobat de catre Consiliul local al comunei Costestii din Vale , dupa aprobarea proiectului „ Sistem 



informational pentru managementul integrat al apelor – etapa II” dezvoltat de catre Administratia 

Nationala „ Apele Romane” . 

     Art. 4. – Cu punerea in aplicare si ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 

imputerniceste d-nul Mirea Constantin Catalin , SEF SVSU . 

     Art.5. – Secretarul general al comunei Costestii din Vale va aduce la cunostinta publica prezenta 

hotarare si o va comunica Primarului comunei Costestii din Vale , Compartimentelor Financiar-

Contabilitate, Sef SVSU, Administratiei Nationale „Apele Romane” si Prefectului judetului 

Dambovita. 
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