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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind asocierea dintre Orașul Pantelimon și  Societatea DEDEMAN  S.R.L. 

în vederea realizării unei părți din obiectivul de investiții ”Realizare rețele de canalizare 
pluvială - Etapa 2, subtraversare  CF și Șoseaua de Centură km 17+670,62 - Lac Tânganu, 

Oraș Pantelimon, Județul Ilfov”, respectiv porțiunea de rețea de canalizare pluvială, cuprinsă 
între căminul de racord Cp9 și Cp17, adaptată la noile capacități, lucrare aflată în aval de 

punctul de racordare al rețelei de colectare ape pluviale din incinta Centrului Logistic 
Dedeman și până la deversare în emisar 

 
 Primarul Oraşului Pantelimon,   
 Având în vedere: 

• Referat de Aprobare a Primarului oraşului Pantelimon, dl. Marian Ivan; 

• Referatul de specialitate al Direcției Juridic, Resurse Umane, Administrație Publică Locală;  

• Contractul de asociere dintre Orașul Pantelimon, cu societatea DEDEMAN SRL, privind 
realizarea de către aceasta, în calitate de Finanțator, a unei părți din obiectivul de investiții 

”Realizare rețele de canalizare pluvială - Etapa 2, subtraversare  CF și Șoseaua de Centură km 
17+670,62 - Lac Tânganu, Oraș Pantelimon, Județul Ilfov”, respectiv porțiunea de rețea de 
canalizare pluvială, cuprinsă între căminul de racord Cp9 și Cp17, adaptată la noile capacități, 
lucrare aflată în aval de punctul de racordare al rețelei de colectare ape pluviale din incinta 
Centrului Logistic Dedeman și până la deversare în emisar; 
Tinand cont de : 

• Prevederile Art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi 
capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în 
cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor 
publice”; 

• Prevederile art. 7 alin (2), art. 1166 și urm. Cod civil; 

• Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile 129 alin. 2 lit. e) și alin. 9 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019, privind Codul administrativ. 
In temeiul art. 139 alin. 3 lit. f) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.(1) Se aprobă asocierea dintre Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Pantelimon, județul 
Ilfov – în calitate de Beneficiar și Societatea DEDEMAN S.R.L. – în calitate de finanțator, în 
vederea realizării unei părți din obiectivul de investiții ”Realizare rețele de canalizare pluvială - 
Etapa 2, subtraversare  CF și Șoseaua de Centură km 17+670,62 - Lac Tânganu, Oraș Pantelimon, 
Județul Ilfov”, respectiv porțiunea de rețea de canalizare pluvială, cuprinsă între căminul de racord  
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Cp9 și Cp17, adaptată la noile capacități, lucrare aflată în aval de punctul de racordare al rețelei de 
colectare ape pluviale din incinta Centrului Logistic Dedeman și până la deversare în emisar. 
 (2) Contribuția părților în această asociere va fi după cum urmează: 
  a) contribuția Unității Administrativ Teritoriale oraș Pantelimon, constă în: 

        - punerea la dispoziția societatii DEDEMAN S.R.L. a suprafețelor de teren aferente 
străzilor menționate la art.1, în vederea executării lucrărilor de reabilitare a acestora pe cheltuiala 

societății sus menționate; 
- urmărirea execuției lucrărilor ce fac obiectul prezentei autorizări, cu personal 

specializat; 
- preluarea dreptului de proprietate asupra lucrărilor, la finalizarea acestora, pe baza 

încheierii unui protocol. 
 
                       b)  contribuția societății DEDEMAN S.R.L. constă în: 

- prestarea serviciilor de proiectare și avizare a întregii documentații necesare pentru 
realizarea lucrărilor sus-menționate, 

 - asigurarea finanțării investiției, 

 - executarea lucrărilor contractate în conformitate cu proiectul, specificațiile tehnice, 
prevederile proiectului ethnic, detaliile de execuție a standardelor și a prescripțiilor tehnice. 
                        - asigurarea finanțării investiției, 

                                    - participarea la recepția lucrării de construire; 
- predarea dreptului de proprietate asupra lucrărilor către Orașul Pantelimon, la 

finalizarea acestora, pe baza încheierii unui protocol. 
 
 Art.2. Se împuternicește dnul Ivan Marian, în calitate de primar al orașului Pantelimon, 
județul Ilfov, să încheie Contractual de asociere – conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
 Art.3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Orașului 
Pantelimon prin aparatul de specialitate. 
 

 

Proiect de hotărâre propus de către Primarul orașului Pantelimon 
IVAN MARIAN 

   


