
 

 

Proiect 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BECENI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui Protocol  privind utilizarea terenurilor din domeniul 

public al apelor  administrat de  Administrația  Națională „Apele Române” cu Apele 

Române- Administrația Bazinală Buzău  - Ialomița pentru realizarea obiectivului de 

investiții „Construire trecere pietonală parțial carosabilă peste pârâul Slănic în zona 

Lunca Morii, ce face legătura  dintre satul Valea Părului și satul Cărpiniștea, comuna 

Beceni, județul Buzău”  

 

 Consiliul Județean Buzău; 

 Având în vedere: 

- referatul Primarului comunei Beceni de iniţiere a proiectului de hotărâre 

înregistrat la nr. 1825/21.02.2022; 

- raportul compartimentului de specialitate/Secretarului general al comunei nr.        

1830/21.02.2022; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Beceni; 

- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1708/10.09.2020 pentru 
aprobarea conţinutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul 
public al apelor administrat de Administraţia Naţională "Apele Române" 

- prevederile  art. 129 (1) din OUG 57/2019 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 

În temeiul  art. 196, alin. (1) lit „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă încheierea unui  Protocol  privind utilizarea terenurilor din 

domeniul public al apelor  administrat de  Administrația  Națională „Apele Române” cu 

Apele Române- Administrația Bazinală Buzău  - Ialomița pentru realizarea obiectivului de 

investiții „Construire trecere pietonală parțial carosabilă peste pârâul Slănic în zona 

Lunca Morii, ce face legătura dintre satul Valea Părului și satul Cărpiniștea, comuna 

Beceni, județul Buzău”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre 

 Art.2.  Se împuternicește Primarul comunei Beceni,dl Adrian BURLACU,  să 
semneze Protocolul prevăzut la art. 1. 

Art.3. Secretarul general al comunei Beceni va asigura comunicarea hotărârii 

instituţiilor şi autorităţilor interesate. 

 

INIŢIATOR,         AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
Primar,                                                 Secretar general al comunei, 

   Adrian BURLACU                                              Elena CÂRCEI 
 

Beceni 
Nr. 17/21.02.2022 


