
 

 
ROMANIA 

JUDETUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI 

 

 

HOTĂRÂREA  

 

privind darea in folosinta gratuita  prin punerea la dispoziția"Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. EURO APAVOL 

S.A"a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea investițiilor aferente acestuia 

 

 

 

 

            Avînd în vedere: 

-  Referatul primarului nr.3422/22.06.2021 

- Raportul compartimentului de specialitate nr.3423/22.06.2021 

- Avizul comisiei de specialitate nr.3571/30.06.2021 

- Art. 2 lit. h, art.4, art.5 alin. 10 lit.a și alin. 12, art.8, alin. 1 din Legea nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- art. 27, alin. 2, lit. a din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 383/25.03.2016 privind aprobarea Ghidului 

Solicitantului privind dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată pentru 

Programul Operațional Infrastrcutură Mare 2014-2020, modificat și completat prin Ordinul 

Ministrului Fondurilor Europene nr. 3347/19.06.2017 

- art. 287, lit. b, art.297, alin. 1, lit. d, art. 349, art. 350, art. 351 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, cu modificările și 

completările ulterioare 

- Prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apa si de 

Canalizare nr. 201/22.02.2013; 

- Prevederile HCL  nr.16 din 26 09.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public  al comunei Buturugeni cu modificarile si completarile 

ulterioare, precum si Anexa NR 10   la H.G. nr.  968/2002 privind atestarea  domeniului 

public al judetului Giurgiu precum si al municipiului Giurgiu,  oraselor si comunelor din 

judetul Giurgiu     

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si alin.(3), lit.g) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 



Art. 1.Se aprobă dare in folosinta gratuita prin punerea la dispoziția "Proiectului regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. EURO APAVOL S.A" 

a terenurilor identificate conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2.Obiectivele de investiţii aferente "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. EURO APAVOL S.A", se vor 

construi/extinde/reabilita pe terenuri care se află în domeniul public al localităţii Buturugeni, 

terenuri disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect. 

Art. 3. (1) Se aprobă modelul declarației conform Anexei nr. 1, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

(2)  Se împuterniceşte Primarul comunei Buturugeni să semneze declarația inclusă în Anexa nr. 1 

privind disponibilitatea terenurilor pe care se vor realiza noile investiții finanțate prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, terenuri cuprinse în Anexa nr. 2. 

Art.4. Se acordă SC. Euro Apavol SA, operator regional, dreptul de folosință gratuită și 

punerea la dispoziţie, până la finalizarea implementării proiectului, dar nu mai devreme de 5 ani 

de la de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului, a unor suprafeţe 

de teren din domeniul public al localităţii Buturugeni, identificate în Anexele 1 și 2, terenuri 

disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect.  

Art.5. (1) Predarea-primirea materiala a bunurilor, proprietate publica ale comunei 

Buturugeni precizate in anexa nr. 1 si 2 se va face la o data stabilita de comun acord, in functie de 

graficul de realizare a investitiilor. 

            (2) Cheltuielile de intretinere a bunurilor se vor suporta de catre titularul dreptului 

de proprietate publica, respectiv UAT Buturugeni, pana la implementarea proiectului.   

Art.6. (1) Titularul dreptului de folosinta gratuita are obligatia indeplinirii conditiilor 

impuse de art.350, alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, respectiv ale 

art.351 din acelasi act normativ. 

          (2) In cazul neindeplinirii obligatiilor mentionate la alin. 1, se vor analiza 

consecintele si se vor stabili sanctiunile aplicabile, prin hotarare a consiliului local. 

Art. 7. Se împuternicește primarul comunei Buturugeni cu punerea în aplicare și ducerea 

la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri prin compartimentele de specialitate ale aparatului 

propriu. 

Art. 8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului localităţii şi 

se transmite, prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către Prefectura Județului Giurgiu 

în vederea exercitării controlului de legalitate și către SC EURO APAVOL SA în vederea accesării 

finanțării disponibile în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 
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