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HOTARAREA NR.53/2020  

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 orasului Copsa Mica, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 august 2020, 

Analizand referatul de aprobare al primarului orasului Copsa Mica nr. 4798/2020 si raportul nr. 

4800/2020 intocmit de secretarul general al orasului Copsa Mica, 

Vazand avizul Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si a linistii 

publice, a drepturilor cetatenilor si protectia mediului, 

                 In conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 107/1996 Legea apelor, cu 

modificarile si completarile ulterioare, prevederile Normei privind organizarea şi asigurarea activităţii de 

înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă, aprobata de Ordinul nr. 

1259/2006 al ministrului administraţiei şi internelor, cu modificarile si completarile ulterioare  si prevederile 

art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

                In temeiul  art.139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

HOTARASTE: 

 

  Art. 1. Se aproba 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, respectiv trei amplasamente, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 care 

fac parte integranta din prezenta hotarare. 

  Art. 2. Pe terenurile mentionate la art. 1, aflate in domeniul public al orasului Copsa Mica, se vor 

instala sirene electronice, astfel: 

a) sirena S MS 073 se va amplasa pe terenul inscris in cartea funciara nr. 101060 Copsa Mica, numar 

cadastral 101060, situat in orasul Copsa Mica, str. Soseaua Mediasului nr. 93; 

b) sirena S MS 074 se va amplasa pe terenul inscris in cartea funciara nr. 101052 Copsa Mica, numar 

cadastral 101052, situat in orasul Copsa Mica, str. Tarnavioara nr. 76;  

c) sirena S MS 075 se va amplasa pe terenul situat in  intravilanul orasului Copsa Mica in incinta Liceului 

Tehnologic "Nicolae Teclu" , str. Soseaua Sibiului nr. 61. 

  Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul orasului 

Copsa Mica. 

Adoptata in orasul Copsa Mica la data de 28 august 2020 

 

                      Presedinte de sedinta   Contrasemneaza 

 Gyorffy Iosif  Secretar general 

 Serban Dorin 

 

Difuzat:    

1 ex. primar; 1 ex. Institutia Prefectului;1 ex. dosar sedinta; 1 ex. proiect 

Red.dact. S.D.    

 

 


