
                                                      R O M A N I A 

                                                JUDETUL  GIURGIU 

                                   CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI 

 

 

                                                    H O T A R A R E 

privind darea in administrare catre  SC Euro Apavol SA a unui teren in suprafata de 561 mp, pe 

perioada implementarii,” Proiectului regional de dezvoltare  a infrastructurii de apa si apa uzata 

in aria de operare a Sc Euro Apavol SA,inclusiv retele utilitati din culoarul de investitie-cu 

amplasament pe teritoriul comunei Buturugeni,judetul Giurgiu” 

 

 

 

 

Avand in vedere : 

-referatul primarului nr.181/15.01.2020 

-raportul compartimentului de specialitate nr.188/15.01.2020 

-avizul comisiei de specialitate nr.372/23.01.2020 

-prevederile art 108,litera a ,art.129 aliniat 2,litera c,aliniat 6,litera a,art.287.litera 

b,art.297,aliniat (1),litera a,art.299 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 

modificarile si completarile ulterioare 

In temeiul art.139,alinitat 1,art.196,aliniat 1,litera a din OUG nr.57/2o19 privind Codul 

Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

                                               H O T A R A S T E: 

 

Art.1-Se aproba darea in administrare catre  SC Euro Apavol SA a unui teren in suprafata de 561 

mp, pe perioada implementarii,” Proiectului regional de dezvoltare  a infrastructurii de apa si apa 

uzata in aria de operare a Sc Euro Apavol SA,inclusiv retele utilitati din culoarul de investitie-cu 

amplasament pe teritoriul comunei Buturugeni,judetul Giurgiu”,potrivit anexei 1. 

Art.2-Se aproba dreptul de a efectua lucrari de construire/amenajare  a terenului atribuit conform 

art.1. 

Art.3-Se imputerniceste Primarul comunei Buturugeni,domnul Preda Dumitru,sa reprezinte 

comuna Buturugeni in relatia cu SC Euro Apavol SA. 

Art.4-Secretarul Comunei Buturugeni va comunica in scris persoanelor si institutiilor interesate 

prevederile prezentei hotarari si o va afisa la avizier. 

 

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,                               SECRETAR GENERAL 

                        Dinu Daniel                                                        Stan Dumitru 

 

 

 

Buturugeni 

Nr.5/23.01.2020         

 



                                                                                        Anexa nr.1 la HCL nr.5/23.01.2020 

 

 

  

 

 

 

 

                                               

a) Date de identificare a bunului care face obiectul darii in administrare 

 

 

Nr. Denumitea bunului  Pozitia din inventarul     suprafata mp    Amplasament  Valoare inventar 

Crt.                                 Domeniului public                          

1.Teren  intravilan           135                   Lot 1 =561 mp NC34483 DJ 412 A-Buturugeni 130990  

 

b)destinatia bunului care face obiectul darii in administrare 

   Implementarea “ Proiectului regional de dezvoltare  a infrastructurii de apa si apa uzata in aria 

de operare a Sc Euro Apavol SA,inclusiv retele utilitati din culoarul de investitie-cu 

amplasament pe teritoriul comunei Buturugeni,judetul Giurgiu” 

 

c)termenul de predare primire a bunului 

   -pe perioada Implementarii “ Proiectului regional de dezvoltare  a infrastructurii de apa si apa 

uzata in aria de operare a Sc Euro Apavol SA,inclusiv retele utilitati din culoarul de investitie-cu 

amplasament pe teritoriul comunei Buturugeni,judetul Giurgiu” 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                               SECRETAR, 

   Dinu Daniel                                                                          Stan Dumitru 

 

 

 

 

 

                                                      

 
 


