
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTARARE
Privind punerea la dispozitia proiectului ,,Punerea in siguranta a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor pe 

raul Ialomita si afluenti pe sectorul Slobozia-Tandarei, judetul Ialomita-Etapa a II-a” a terenului pentru 
construtia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

Consiliul Local Paltonesti, judetul Ialomita,
Avand in vedere:
- raportul compartimentului de specialitate;
- expunerea de motive a primarului nr.3318/11.10.2012;
- avizul comisiei de specialitate;
- adresa nr. 17310/ MT/17.10.2012 a Administratiei Nationale ,,Apele Romane”- Administratia Bazinala 

de Apa Buzau-Ialomita prin care solicita punerea la dispozitie pentru realizarea obiectivului de investitii 
a terenului aflat in administrarea Consiliului Local.

In temeiul art. 36 alin (2) lit. c), alin (5) lit. a), art.123 alin (1), art. 45 alin(3) si art. 115 alin (1) lit b) din 
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

Art.1. Se aproba punerea la dispozitia proiectului ,,Punerea in siguranta a lucrarilor de aparare 
impotriva inundatiilor pe raul Ialomita si afluenti pe sectorul Slobozia-Tandarei, judetul Ialomita-Etapa a II-a” 
a terenului pentru construtia/ extinderea/reabilitarea obiectului de investitii Suprainaltare dig mal drept 
rau Ialomita, in cadrul proiectului proiectului ,,Punerea in siguranta a lucrarilor de aparare  
impotriva inundatiilor pe raul Ialomita si afluenti pe sectorul Slobozia-Tandarei, judetul  
Ialomita-Rtapa a II-a” teren in suprafata de282mp., identificat conform Planului de situatie care face 
parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Obiectivul de investitii Suprainaltare dig mal drept  rau Ialomita, in cadrul proiectului  
proiectului ,,Punerea in siguranta a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor pe raul Ialomita  
si afluenti pe sectorul Slobozia-Tandarei, judetul Ialomita-Etapa a II-a” se va 
construe/extinde/reabilita pe terenul care se afla in domeniul public al comunei Platonesti, teren disponibil 
exclusive pentru realizarea obiectivului propus in proiect.

Art.3. Cu punerea in aplicare si ducerea la indeplinire a prevederilor se imputerniceste primarul 
comunei.

Art.4.  Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica prin grija secretarului localitatii si se va 
comunica primarului, Institutiei Prefectului-judetul Ialomita si Administratiei nationale ,,Apele Romane”- 
Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita.

Presedinte de sedinta                                                                     contrasemneaza
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