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HOTĂRÂREA NR. 63 / 2020 

privind aprobarea dării în administrația ANAR-Administrația Națională APELE 

ROMÂNE, pe durata existenței investiției, a unor spații de amplasare a unor sirene 

electrice pe terenul/construcția aflată în proprietatea publică al comunei 

SÂNDOMINIC, județul HARGHITA 

 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, județul Harghita, întrunit la şedinţa ordinară 

din data de 21 septembrie 2020, convocat prin Dispoziţia nr. 162 /2020 emisă de 

primarul comunei Sândominic, județul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Sândominic nr. 4.163/2020, 

raportul de specialitate prezentată de expertul de urbanism și amenajarea teritoriului d-l 

Kedves Laszlo din cadrul Compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 

4.164/2020 și adresa nr.134471/MAM din 03.08.2020 al Administrației Naționale 

”APELE ROMÂNE”; 

 

Văzând avizul Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor 

publice, conservarea monumentelor istorice, arhitectură și agricultură; 

 

Luând în considerare necesitatea implementării unui sistem de avertizare-alarmare care 

are în vedere reducerea riscului tehnic și creșterea rezilienței populației aflată în zonele 

inundabile din aval de 89 de baraje importante ale ANAR; 

 

Ținând cont de faptul că localitatea SÂNDOMINIC se află în unda de inundabilitate 

prognozată, provocată de ruperea unor baraje; 

 

Respectând prevederile Ghidului solicitantului AXA 5 POIM și proiectul ”Watman-

Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II”; 

 

Pe baza Hotărârii Guvernului nr.1351/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita 

– Anexa nr.48 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 

Sândominic; 

 

În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

 art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

 art.349, 350, 351, 352 și art.353 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
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nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice; 

 art. 29 alin. (1) din Legea nr.107/1996 LEGEA APELOR; 

 

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (1) lit.c), alin. (6) lit.a), art.139 alin.(3) lit.g) și 

art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. – Se aprobă darea în administrația ANAR-Adminstrația Națională APELE 

ROMÂNE, pe durata existenței investiției, a unor spații de amplasare a unor sirene 

electrice de avertizare-alarmare, pe terenul/construcția aflată în proprietatea 

publică al comunei SÂNDOMINIC, județul HARGHITA, conform Planurilor de 

amplasament și Memoriilor tehnice, după cum urmează: 

 
Denumirea sirenei Adresa imobilului Suprafața terenului 

-mp- 

Date de identificare 

S OT 004 Sândominic nr.901 

Școala Gimn. ”MÁRTON 

ÁRON” din Cseralja 

3.312 CF nr.50050 

S OT 005 Sândominic nr.1746 

Școala Gimn. ”MÁRTON 

ÁRON” din Alszeg 

1.513 CF nr.50046 

 

Art. 2. – Planul de amplasament sirenă S OT 004 – Anexa nr.1, Memoriul tehnic ”Sistem 

informational pentru managementul integrat al apelor –etapa II” Sistem de avertizare 

alarmare a populației din aval de baraje – Anexa nr.2, Planul de amplasament sirenă S 

OT 005 – Anexa nr.3 și Memoriul tehnic ”Sistem informational pentru managementul 

integrat al apelor –etapa II” Sistem de avertizare alarmare a populației d naval de baraje 

– Anexa nr.4, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

COMUNEI SÂNDOMINIC. 
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Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 

Sândominic, în termenul prevăzut de lege, primarului COMUNEI SÂNDOMINIC, 

Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului, Serviciului Voluntar ptr. Situații 

de Urgență și prefectului județului HARGHITA și se aduce la cunoștință publică prin 

afișarea la sediul primăriei și pe site-ul comunei www.domokos.ro în Monitorul Oficial 

Local. 

 

Sândominic, la 21 septembrie 2020 

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,                                                        

                 Bara Zsolt                                 Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 
 

 


