
 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

P R I M A R 
 

                                                                                                                                   P R O I E C T 

 

 

HOTĂRÂRE  

 

privind punerea la dispoziția proiectului „Managementul riscului la inundații în bazinul râului 

Suceava, jud Suceava”- beneficiar ANAR-Administrația Bazinală de Apă Siret, a unor terenuri aflate 

în proprietatea unității administrativ teritoriale Frătăuții Noi, judeţul Suceava, în vederea realizării 

investițiilor aferente acestuia 

 

 

Consiliul local al comunei  Frătăuții Noi, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a primarului comunei Frătăuții Noi, dl. Olari George , înregistrat sub nr. 3842  din 

01.04.2022 

- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat  sub nr.3843 din 01.04.2022; 

- Avizul Comisiei de specialitate  nr._________ din 23.05.2022; 

- adresa S.C. AQUQPROIECT S.A. nr. 2512 din 26.11.2021; 

- adresa Instituției Prefectului-județul Suceava nr. 5539/20/2 din 14.03.2022; 

 

-prevederile art. 108, art. 287 lit. „b”, art. 297 alin. (1) lit. „d”, art. 349-351 din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

-prevederile art. 29 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996,  cu modificările și completările ulterioare ; 

-prevederile  art. 21 și ale art. 27 din Legea 481/2004 privind protecția civilă, republicată; 

-prevederile art. 867-870 din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

-prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

         

 În temeiul art. 129 alin. (1), alin (2) lit. „c”,şi alin. (6) lit. „a”  , art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. 

a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.  Se aprobă punerea la dispoziția proiectului „Managementul riscului la inundații în bazinul râului 

Suceava, jud Suceava”- beneficiar ANAR-Administrația Bazinală de Apă Siret, a unor terenuri aflate în 

proprietatea unității administrativ teritoriale Frătăuții Noi, judeţul Suceava, în vederea realizării investițiilor 

aferente acestuia, terenuri identificate conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Terenurile se transmit în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, cu titlu gratuit, pe 

toată durata de existență a investiției aferentă proiectului „Managementul riscului la inundații în bazinul 

râului Suceava, jud Suceava”. 

Art.3. Primarul comunei Frătăuții Noi va asigura, prin aparatul de specialitate, ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 



 Art.4. Secretarul general al comunei Frătăuții Noi va comunică Primarului comunei, Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Suceava, autorităţilor si instituţiilor publice, persoanelor interesate şi va aduce la 

cunoştinţă publică, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege, prezenta hotărâre. 

 

 

INIȚIATOR 

PRIMAR, 

OLARI GEORGE 

 

 Avizat pentru legaliatate, 

           Secretar general comună, 

            MOISUC Oltea Rodica 
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