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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea punerii la dispozi ia proiectului ția proiectului ”Sistem informa ional pentru managementul integratțional pentru managementul integrat

al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administra ia Na ională "Apele Româneția proiectului ția proiectului  a terenului pentru
construc ia/extinderea/reabilitarea noilor investi iiția proiectului ția proiectului  aferente acestuia

            Având în vedere:
             -proiectul de hotărâre privind aprobarea punerii la dispozi ia proiectului ția proiectului ”Sistem informa ionalțional pentru managementul integrat
pentru managementul integrat al  apelor–etapa II” dezvoltat  de către Administra ia  Na ională "Apeleția proiectului ția proiectului 
Române" a terenului pentru construc ia/extinderea/reabilitarea noilor investi iiția proiectului ția proiectului  aferente acestuia;
             -Circulara Institu iei  Prefectului-jude ul Bihor cu nr.4097/23.04.2021 prin care se solicităția proiectului ția proiectului 
unită ilor administrativ-teritoriale de a adopta i transmite în cel mai scurt timp Administra iei Na ionaleția proiectului și transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale ția proiectului ția proiectului 
“Apele Române” hotărârile  consiliului  local necesare finalizării  procedurii  de administrare  a spa iilorția proiectului 
destinate amplasării sirenelor în cauză;
             -Referatul de aprobare nr. 2010/27.04.2021 al primarului comunei Chi laz;și transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale
             -Raportul de specialitate nr. 2011/27.04.2021 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea punerii la
dispozi ia proiectului ”Sistem informa ional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltatția proiectului ția proiectului 
de către Administra ia Na ională "Apele Române" a terenurilor  pentru construc ia/extinderea/reabilitareația proiectului ția proiectului ția proiectului 
noilor investi ii aferente acestuia; ția proiectului 
             -Avizul favorabil  al comisiei de specialitate a consiliului local ;
             -Ghidului  Solcitantului  AXA 5 POIM i de Memoriile  Tehnice ale  proiectului  ”Sistemși transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale
informa ional  pentru  managementul  integrat  al  apelor–etapa  II”  –  Sistem  de  avertizare  alarmare  ația proiectului 
popula iei din aval de baraje;ția proiectului 
             inând seama de prevederile art.29 alin.(1) din Legea apelor nr.107/1996,cu modificările iȚinând seama de prevederile art.29 alin.(1) din Legea apelor nr.107/1996,cu modificările și și transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale
completările ulterioare,
            În temeiul dispozi iilor art. 129  alin.(2) lit. c) ,ale art. 139 alin.(3) lit.g)  i ale art. 196 alin.(1) lit.ția proiectului și transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale
a) din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ,ția proiectului ția proiectului 
            Consiliul local al comunei Chi lazși transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale

H O T Ă R Ă Ş T E:
            Art.1-Se aprobă punerea la dispozi ia proiectului ”Sistem informa ional pentru managementulția proiectului ția proiectului 
integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administra ia Na ională "Apele Române" a terenului pentruția proiectului ția proiectului 
construc ia/extinderea/reabilitarea  obiectului  de  investi ii  „SISTEM  DE  ALARMARE  ÎNția proiectului ția proiectului 



LOCALITA ILE   CHIRALEU,POCLU A  DE  BARCĂU,SÂNLAZĂR  -  COMUNA  CHI LAZ,Ținând seama de prevederile art.29 alin.(1) din Legea apelor nr.107/1996,cu modificările și ȘA DE BARCĂU,SÂNLAZĂR - COMUNA CHIȘLAZ, ȘA DE BARCĂU,SÂNLAZĂR - COMUNA CHIȘLAZ,
JUDE UL BIHOR” – Nume sirenă S CR 051 Chiraleu,S  CR 052 Poclu a de Barcău i  S  CR 046Ținând seama de prevederile art.29 alin.(1) din Legea apelor nr.107/1996,cu modificările și și transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale și transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale
Sânlazăr, în cadrul proiectului ”Sistem informa ional pentru managementul integrat al apelor–etapa II”,peția proiectului 
durata  de existen ă  a  investi iei,conform planurilor  de  situa ie  care  fac  parte  integrantă  din prezentația proiectului ția proiectului ția proiectului 
hotărâre.
            Art.2-Obiectivul de investiţii “SISTEM DE ALARMARE ÎN LOCALITĂ ILE  CHIRALEU,Ținând seama de prevederile art.29 alin.(1) din Legea apelor nr.107/1996,cu modificările și
POCLU A DE BARCĂU,SÂNLAZĂR COMUNA CHI LAZ , JUDE UL BIHOR”ȘA DE BARCĂU,SÂNLAZĂR - COMUNA CHIȘLAZ, ȘA DE BARCĂU,SÂNLAZĂR - COMUNA CHIȘLAZ, Ținând seama de prevederile art.29 alin.(1) din Legea apelor nr.107/1996,cu modificările și , aferent proiectului
”Sistem  informa ional  pentru  managementul  integrat  al  apelor–etapa  II”țional pentru managementul integrat  dezvoltat  de  către
Administra ia Na ională "Apele Române, se va construi/extinde/reabilita ția proiectului ția proiectului pe terenul situat în intravilanul
localită ilor:ția proiectului 
Chiraleu  – coala  primară nr.1 Chiraleu  – nr.  128;ȘA DE BARCĂU,SÂNLAZĂR - COMUNA CHIȘLAZ,

coala primară nr.2 Poclu a de Barcău, nr.153 ;ȘA DE BARCĂU,SÂNLAZĂR - COMUNA CHIȘLAZ, și transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale
Fosta coală din Sânlazăr , nr.167;ȘA DE BARCĂU,SÂNLAZĂR - COMUNA CHIȘLAZ,
care  se  află  în  domeniul  public  al  comunei  Chi laz ,  teren disponibil   pentru realizarea  obiectivuluiși transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale
propus în proiect.
            Art.3-Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  hotărâri se
împuterniceşte primarul comunei Chi laz  .            și transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale
            Art.4-Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local i se  comunică :și transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale

                  -Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor;
                  -Administra iei Na ionale ”Apele Române”;ția proiectului ția proiectului 
                  -Primarului comunei Chi laz.și transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale

           
            Pre edinte de edin ă,și transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale și transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale ția proiectului 
              Ioan Marinel Chiși transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale

                                                                                                             Contrasemnează,
                                                                                                              Secretar general,
                                                                                                                  Ioan Tiriteu
Nr.26 din 21 mai 2021.

           



JUDE UL BIHORȚUL BIHOR
COMUNA CHI LAZȘLAZ

  P R I M A R
Chi laz,nr.250,cod po tal 417180,jude ul Bihorși transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale și transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale ția proiectului 
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     Nr. 2.010 din  27.04.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea punerii la dispozi ia proiectului ția proiectului ”Sistem
informa ional pentru managementul integrat al apelor–etapa IIția proiectului ” dezvoltat de către

Administra ia Na ională "Apele Române"ția proiectului ția proiectului  a terenului pentru
construc ia/extinderea/reabilitarea noilor investi ii aferente acestuiația proiectului ția proiectului 

               Având  în  vederea  adresa  Administra iei  Na ionale  “Apele  Române”  cu  numărulția proiectului ția proiectului 
12064/16.07.2020,  înregistrată  la  Primăria  comunei  sub  numărul  3364/16.07.2020,  prin  care  suntem
în tiin a i cu privire la propunerea spre finan are din fonduri externe nermabursabile POIM a proiectuluiși transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale ția proiectului ția proiectului ția proiectului 
”Watman - Sistem informa ional pentru managementul integrat al apelor–etapa IIțional pentru managementul integrat al apelor–etapa II ”,
              Văzând Circulara Institu iei Prefectului-jude ul Bihor cu nr.4097 din 23 aprilie 2021 prin care seția proiectului ția proiectului 
invederează unită ilor  administra-teritoriale  să dea curs solicitării  de a adopta hotărâri  ale  consiliilorția proiectului 
locale necesare finalizării procedurii de administrare a spa iilor destinate amplasării sirenelor în cauză,ția proiectului 
               inând cont de faptul că localită ile, Chiraleu, Poclu a de Barcău, Sânlazăr,  apar inândȚinând seama de prevederile art.29 alin.(1) din Legea apelor nr.107/1996,cu modificările și ția proiectului și transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale ția proiectului 
comunei Chi laz se află în unda de inundabilitate prognozată, provocată de ruperea barajului din aval,și transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale

             În contextul celor prezentate mai sus,  supun spre adoptare Consiliului local al comunei Chi lazși transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale
proiectul de hotărâre cu privire la  aprobarea punerii la dispozi ia proiectului ”Sistem informa ionalția proiectului ția proiectului 
pentru  managementul  integrat  al  apelor–etapa  II”  dezvoltat  de  către  Administra ia  Na ionalăția proiectului ția proiectului 
"Apele  Române"  a  terenului  pentru construc ia/extinderea/reabilitarea  noilor  investi ii  aferenteția proiectului ția proiectului 
acestuia.

Iniţiator,
PRIMAR,

George Dorin BEZI
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              Nr.2.011  data 27.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a punerii la dispoziția proiectului ia proiectului
”Sistem informa ional pentru managementul integrat al apelor–etapa IIția proiectului ” dezvoltat de către

Administra ia Na ională "Apele Române"ția proiectului ția proiectului  a terenului pentru
construc ia/extinderea/reabilitarea noilor investi ii aferente acestuiația proiectului ția proiectului 

            
             
             Administra ia Na ională ”Apele Române” prin adresa cu nr.12064/16.07.2020, ne informeazăția proiectului ția proiectului 
despre propunerea spre finan are din fonduri externe nermabursabile POIM a proiectului  ția proiectului ”Watman -
Sistem informa ional pentru managementul integrat al apelor–etapa IIțional pentru managementul integrat al apelor–etapa II ”.
             Institu ia  Prefectului-jude ul  Bihor  prin circulara cu nr.cu nr.4097 din 23 aprilie  2021ția proiectului ția proiectului 
invederează primarilor i primăriilor din jude ul Bihor să dea curs solicitării de a adopta hotărâri aleși transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale ția proiectului 
consiliilor locale necesare finalizării procedurii de administrare a spa iilor destinate amplasării sirenelorția proiectului 
din proiectul în cauză.
            Din documenta ia transmisă deducem că obiectivul proiectului este implementarea unui sistem deția proiectului 
avertizare-alarmare, în vederea reducerii riscului tehnic i în scopul cre terii rezilien ei popula iei aflatăși transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale și transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale ția proiectului ția proiectului 
în zonele inundabile din aval de cele 89 de baraje importante ale ANAR,  
             Având în vedere cele de mai sus,

PROPUN CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI :

             Punerea la dispozi ia proiectului  ția proiectului ”Sistem informa ional pentru managementul integrat alțional pentru managementul integrat al apelor–etapa II
apelor–etapa  II” dezvoltat  de  către  Administra ia  Na ională  "Apele  Române"  a  terenului  pentruția proiectului ția proiectului 
construc ia/extinderea/reabilitarea  obiectului  de  investi ii  ția proiectului ția proiectului SISTEM  DE  ALARMARE  ÎN
LOCALITA ILE   CHIRALEU,POCLU A  DE  BARCĂU,SÂNLĂZĂR  COMUNA  CHI LAZ,ȚUL BIHOR ȘLAZ ȘLAZ
JUDE UL BIHOR – Nume sirenă S CR 046,051,052ȚUL BIHOR  în cadrul proiectului  ”Sistem informa ionalțional pentru managementul integrat al apelor–etapa II
pentru  managementul  integrat  al  apelor–etapa  II”,  în  conformitate  cu  datele  tehnice  cuprinse  în
Memoriile  tehnice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Obiectul de investiţii “SISTEME DE ALARMARE ÎN LOCALITĂ ILE  CHIRALEU,ȚUL BIHOR
POCLU A  DE  BARCĂU,SÂNLAZĂR  COMUNA  CHI LAZ  ,  JUDE UL  BIHOR”ȘLAZ ȘLAZ ȚUL BIHOR ,  aferent
proiectului ”Sistem informa ional pentru managementul integrat al apelor–etapa II”țional pentru managementul integrat al apelor–etapa II  dezvoltat de către



Administra ia Na ională "Apele Române", se va construi/extinde/reabilita ția proiectului ția proiectului pe terenul situat în intravilanul
localită ilor:ția proiectului 
Chiraleu  – coala  primară nr.1 Chiraleu  – Nr.  128;ȘA DE BARCĂU,SÂNLAZĂR - COMUNA CHIȘLAZ,

coala primară nr.2 Poclu a de Barcău, nr.153 ;ȘA DE BARCĂU,SÂNLAZĂR - COMUNA CHIȘLAZ, și transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale
Fosta coală Sânlazăr , nr.167;ȘA DE BARCĂU,SÂNLAZĂR - COMUNA CHIȘLAZ,
Tereneurile se află în domeniul public al comunei Chi laz , sunt disponibile exclusiv pentru realizareași transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale
obiectivului propus în proiect, identificate conform Anexelor - Planuri de situaţie.
           Amplasamentul men ionat la art.  1 se dă în administrarea Administra iei  Na ională "Apeleția proiectului ția proiectului ția proiectului 
Române" pentru perioada existen ei investi iei.ția proiectului ția proiectului 

           Consider că punerea la dispozi ia proiectului ”Sistem informa ional pentru managementulțional pentru managementul integrat al apelor–etapa II țional pentru managementul integrat al apelor–etapa II
integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administra ia Na ională "Apele Române" a terenurilorțional pentru managementul integrat al apelor–etapa II țional pentru managementul integrat al apelor–etapa II
pentru construc ia/extinderea/reabilitarea noilor investi ii aferente acestuia țional pentru managementul integrat al apelor–etapa II țional pentru managementul integrat al apelor–etapa II este legală i temeinică,  iarși transmite în cel mai scurt timp Administrației Naționale
proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii.

Consilier urbanism,
Simona Tamas 


