
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL GANGIOVA 
 

HOTĂRÂREA NR. 13 /  22.03.2022 
privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru managementul 

integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" a 
suprafetei de 16 mp din terenul intravilan de la pozitia 4 , Sediu Primarie, identificat in 

Anexa nr.50 a comunei Gangiova, sat Gangiova, str.Principala, nr.199  pentru constructia  
obiectivului de investitii ,,Amplasare sirena S JIU 078” si a suprafetei de 16 mp din terenul 
intravilan de la pozitia 12 , Camin Cultural Comosteni, identificat in Anexa nr.50 a comunei 
Gangiova, sat Comosteni, str.Principala, nr.122 pentru  constructia obiectivului de investitii 

,,Amplasare sirena S JIU 082”  
 

 
    Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului 
– Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 22.03.2021, ora 
14,00;       
   Avand in vedere proiectul de hotarare nr.37/10.03.2022 - proiect din iniţiativa primarului, 
referat de aprobare intocmit de  domnul primar, Preda Cristache, inregistrat la 
nr.1443/10.03.2022, raportul de specialitate nr.1497/15.03.2022 intocmit de Serviciul 
Voluntar pentru Situatii de Urgenta prin care se propune punerea la dispozitia Administratiei 
Nationale Apele Romane a terenurilor necesare amplasarii statiilor electronice de avertizare, 
adresa nr.2899/01.03.2022 eliberata de Administratiei Nationale Apele Romane privind 
implementarea proiectului ,,Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–
etapa II” sens in care este necesara punerea la dispozitia Administratiei Nationale Apele 
Romane a terenurilor necesare amplasarii statiilor electronice de avertizare, Memoriu Tehnic 
sistem de avertizare alarmare a populatiei in aval de baraje – amplasament: nume sirena S 
JIU 078 – Primaria Gangiova si Memoriu Tehnic sistem de avertizare alarmare a populatiei in 
aval de baraje – amplasament: nume sirena S JIU 082 – Camin Cultural Comosteni, in 
conformitate cu prevederile art.29, alin.1 din Legea nr.107/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Ghidul solicitantului AXA 5 POIM, Anexa nr.50-Inventarul bunurilor 
care apartin domeniului public al comunei Gangiova, Avizul comisiilor de specialitate ale 
consiliului local; 
 In temeiul prevedrilor articolului 129, alin. 1, lit. c  si alin. 6, lit. a, art. 196, alin. (1), lit. a) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.Se aprobă punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru 
managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională 
"Apele Romane" a suprafetei de 16 mp din terenul intravilan in suprafata de 1010 mp de la 
pozitia 4, Sediu Primarie, din Anexa nr.50 a comunei Gangiova, sat Gangiova, str.Principala, 
nr.199 identificat pentru constructia obiectivului de investiţii Amplasare sirena S Jiu 078 – 
Primaria Gangiova, conform Planului de amplasament sirena S Jiu 078, Gangiova, Dolj, 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotarare.  
 



Art.2.Se aprobă punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru 
managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională 
"Apele Romane" a suprafetei de 16 mp din terenul intravilan in suprafata de 1000 mp de la 
pozitia 12, Camin Cultural Comosteni, din Anexa nr.50 a comunei Gangiova, sat Comosteni, 
str.Principala, nr.122 identificat pentru constructia obiectivului de investiţii Amplasare 
sirena S Jiu 082 – Camin Cultural Comosteni, conform Planului de amplasament sirena S 
Jiu 082, Gangiova, Dolj, anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotarare.   
 
Art.3.Obiectivele de investiţii Amplasare sirena S Jiu 078 – Primaria Gangiova si 
Amplasare sirena S Jiu 082 – Camin Cultural Comosteni, aferente proiectului „Sistem 
informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către 
Administrația Națională "Apele Romane", se vor construi pe terenurile care se află în 
domeniul public al localităţii Gangiova, terenuri disponibile exclusiv pentru realizarea 
obiectivelor propuse în proiect.  
  
Art.4.Construirea obiectivelor de investitii se va face in baza unei documentatii de urbanism 
ce va fi depusa de catre Administratia Bazinala de Apa Jiu la sediul Primariei Comunei 
Gangiova, judetul Dolj. 
 
Art.5.Primarul comunei Gangiova, judetul Dolj, prin aparatul de specialitate vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre. 
 
Art.6.Secretarul General al comunei Gangiova va comunica prezenta hotarare Primarului 
comunei Gangiova, judetul Dolj, Administratiei Nationale „Apele Romane” – Administratia 
Bazinala de Apa Jiu, Institutiei Prefectului – Judetul Dolj si va fi afisata pe site-ul institutiei. 
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Adoptata in sedinta din data de 22.03.2022 
Cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11 
consilieri in functie 
 
 

 
 

 


