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JUDEŢUL VRANCEA                                                                              
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA                                                                                            
 
 
                                                       HOTĂRÂREA NR. 35 
                                                            DIN 30.08.2019 
 
 
 PRIVIND APROBAREA COLABORĂRII COMUNEI SIHLEA CU 
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET PRIN SISTEMUL DE 
GOSPODĂRIRE A APELOR VRANCEA PENTRU  REALIZAREA UNOR LUCRĂRI 
PRIVIND AMENAJAREA ALBIEI MINORE A PÂRÂULUI COȚATCU PE 
TERITORIUL COMUNEI SIHLEA  
 
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA,  ÎNTRUNIT 
ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,  
 
- având în vedere referatul de aprobare privind prezentarea și motivarea proiectului 

de hotărâre iniţiat de primarul comunei Sihlea privind aprobarea colaborării 
comunei Sihlea cu Administrația Bazinală de Apă Siret prin Sistemul de 
Gospodărire a Apelor Vrancea pentru realizarea unor lucrări privind amenajarea 
albiei minore a pârâului Coțatcu pe teritoriul comunei Sihlea; 

- având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului  comunei Sihlea , judeţul Vrancea la proiectul de hotărâre  
privind aprobarea colaborării comunei Sihlea cu Administrația Bazinală de Apă 
Siret prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea pentru realizarea unor lucrări 
privind amenajarea albiei minore a pârâului Coțatcu pe teritoriul comunei Sihlea;  

- având în vedere avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei 
Sihlea, judeţul Vrancea  la proiectul de hotărâre privind aprobarea colaborării 
comunei Sihlea cu Administrația Bazinală de Apă Siret prin Sistemul de 
Gospodărire a Apelor Vrancea pentru realizarea unor lucrări privind amenajarea 
albiei minore a pârâului Coțatcu pe teritoriul comunei Sihlea; 

- având în vedere adresa nr. 3288 / 08.07.2019 comunicată de Administrația Bazinală 
de Apă Siret- Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea privind solicitarea 
colaborării în vederea efectuării unor lucrări de întreținere a albiei minore a 
cursurilor de apă în zone ce necesită lucrări urgente pentru îndepărtarea / 
diminuarea riscului de inundații; 

- în temeiul art. 34, alin.4, art. 73, alin.1 din Legea apelor, nr. 107 / 1996 cu 
modificările și completările ulterioare; 

- în baza art. 8, alin.1, lit. “k” din O.G. 21 / 2002 privind gospodărirea localităților  
urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;   

- în temeiul art. 129, alin.1, alin.2, lit. “d”, alin.7, lit. “h”, art. 139, alin.3, lit.”f”, 
art.196, alin.1, lit. ” a”  din  O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ; 

 
 
 
 
 
 



HOTĂRĂŞTE : 
 

 
ART. 1 Se aprobă colaborarea comunei Sihlea cu Administrația  Bazinală de Apă Siret 
prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea  pentru realizarea unor lucrări privind 
amenajarea albiei minore a pârâului Coțatcu pe teritoriul comunei Sihlea. 
ART.2 În cadrul colaborării   cu Administrația  Bazinală de Apă Siret prin Sistemul de 
Gospodărire a Apelor Vrancea, comuna Sihlea se angajează să realizeze următoarele: 
- asigură accesul utilajelor și eliberarea amplasamentului de orice sarcini prin 

obținerea acordurilor proprietarilor terenurilor riverane cursului de apă- pârâul 
Coțatcu; 

- asigură locațiile necesare depozitării pământului în exces în zona limitrofă 
lucrărilor terasiere; 

- realizează cu forțe proprii îndepărtarea vegetației arborescente din albia și de pe 
malurile cursurilor de apă înainte de începerea lucrărilor de săpătură, cu 
respectarea legislației în vigoare; 

- realizează cu forțe proprii refacerea podețelor existente pe traseul lucrărilor  la o 
secțiune corespunzătoare capacității de transport a albiei decolmatate cu 
respectarea legislației în domeniul gospodăririi apelor; 

- realizează  decolmatarea cu forțe proprii  a tronsoanelor aflate sub podurile de pe 
traseul lucrării, unde nu au acces utilajele tersiere, asigurând secțiunea 
corespunzătoare capacității de transport a albiei decolmatate; 

- asigură carburantul ( motorina), lubrefiantul și aditivul AdBlue( corespunzător fișei 
tehnice a utilajului) în cantitățile necesare până la terminarea lucrărilor; 

-  asigură alimentarea ritmică a utilajelor cu carburant; 
- asigură paza utilajelor în zilele lucrătoare de la ora 15.30 până a doua zi la ora 

07.30, sâmbăta, duminica și sărbătorile legale, timp de 24 de ore și ori de câte ori 
situația o impune;          

ART. 3 La data recepției finale a lucrărilor, primarul comunei Sihlea va desemna 
reprezentantul comunei Sihlea în comisia constituită pentru recepția lucrărilor. 

ART.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea,  
compartimentului contabilitate-cheltuieli, compartimentului achiziții, investiții, 
managementul proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Sihlea, Sistemului de Gospodărire a Apelor Vrancea,  Instituţiei Prefectului judeţului 
Vrancea şi aduse la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Sihlea, judeţul 
Vrancea. 
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