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 HOTARARE 
privind darea in administrare SC Euro Apavol SA -operator regional,a bunurilor aferente 

investiției „Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Pădureni și Podu Ilfovățului, comuna 

Buturugeni, județul Giurgiu” în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare nr. 201/22.02.2013  

 
 

 

 

Consiliul Local al comunei Buturugeni: 

Având în vedere: 

• Referatul de aprobare al primarului nr.5982/16.11.2021 

• Raportul de specialitate nr.5983/16.11.2021 

• Avizul comisiei de specialitate nr.6077/22.11.2021 

• Hotărârea Consiliului Local Buturugeni nr. 38 din 30.07.2020 privind declararea 

Sistemului centralizat de alimentare cu apa din satele Padureni si Podu 

Ilfovatului,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu,ca bun de utilitate publica si 

introducerea in domeniul public al comunei Buturugeni. 

 

În conformitate cu :  

• prevederile art. 8 pct. 4 si ale art. 61 din Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare nr. 201/22.02.2013; 

• prevederile art. 16 alin. (3) lit. „f” coroborate cu prevederile art. 21 alin. (1) si 

prevederile art. 17 alin. (2) lit. „D” din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Euro-Apa; 

• prevederile art. 8 alin. (3) lit „d^2”, lit. „i”, ale art. 10 alin. (5) și ale art. 24 alin. 

(1) lit. „a” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificarile și completările ulterioare; 

• prevederile Ordinului 89/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 

• prevederile  art. 129 alin. (2) lit. „c” și alin. (6) lit. „a” art.139 alin.(3) 

lit.”g”,art.287,lit.”b”, art.297 alin.(1) litera „a”,art.298,art.299,art.300 din OUG 

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

ulterioare; 



În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. „a”din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E  

Art.l. Se aprobă darea in administrare SC Euro Apavol SA- operator regional, a bunurilor 

aferente investiției „Sistem centralizat de alimentare cu apa în satele Padureni și Podu Ilfovățului, 

comuna Buturugeni, județul Giurgiu”, cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, aflate în 

proprietatea publică a comunei Buturugeni, în vederea operării, administrării şi exploatării 

sistemului de alimentare cu apă, conform prevederilor Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 201/22.02.2013. 

Art.2. Se împuternicește reprezentantul comunei Buturugeni în cadrul AGA a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa, dl. Preda Dumitru să aprobe, în numele și pe seama 

unității administrativ-teritoriale Buturugeni, Actul Adițional la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare nr. 201/22.02.2013, ale Regulamentului 

serviciului  și ale Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. 

Art.3. Acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa, cu 

sediul în orașul Voluntari, Bd. Dunării, nr. 71, et. 2, cam. 4 . jud. Ilfov, înregistrată în Registrul 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor-Judecătoria Buftea sub nr. 67PJ/15.12.2010, având CIF 27824896,. al 

cărei membru este Comuna Buturugeni, să semneze prin reprezentantul său legal, Preşedintele 

Asociaţiei, în numele şi pe seama Comunei Buturugeni, Actul Adiţional la Contractul de Delegare 

a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 201/22.02.2013, Actul aditional la 

Regulamentul serviciului și Actul Adițional la Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu 

apă și de canalizare . 

Art.4. Primarul comunei Buturugeni, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euro-

Apa,  va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5. Secretarul general al comunei Buturugeni va comunica prezenta hotarare Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa,si Institutiei Prefecutului-Judetul Giurgiu 
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             PRESEDINTE DE SEDINTA                            SECRETAR GENERAL UAT, 
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                            ANEXA    1    LA  HCL  NR.   62   DIN   22.11.2021               

 

privind darea in administrare SC Euro  Apavol SA-operator regional a bunurilor aferente 

investitiei “Sistem centralizat de alimentare cu apa in satele Padureni si Podu 

Ilfovatului,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu” in baza contractului de delegare a 

gtestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.201/22.02.2013 

 

                                  

    

a) Datele de identificare a bunului                                                                                                                                                                 

  Sistem de alimentare cu apa (16,675 Km) – adresa imobilului str.DC 134 nr.177,tarla 94,parcela 

2,sat Padureni,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu 

Teren intravilan-curti-constructii suprafata 2200 mp tarla 94,parcela 2 

C1-Cladire gospoadarie de apa(bazin mare) suprafata construita la sol 57 mp,suprafata 

desfasurata 57 mp 

C2-Cladire gospodarie de apa(bazin mic),suprafata construita la sol 12 mp,Suprafata construita 

desfasurata 12 mp, 

C3-Cladire gospodarie de apa(statie pompare) suprafata construita la sol 24 mp,suprafata 

construita desfasurata 24 mp, 

C4-Cladire gospodarie de apa(statie extractie) suprafata construita la sol 15 mp,suprafata 

construita desfasurata 15 mp, 

C5-Cladire gospodarie de apa(put 1) suprafata construita la sol 4 mp,suprafata desfasurata 4 mp 

Incheiere nr.39826 Dosar 39826/13.05.2021 Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Giurgiu, 

Numar Cadastral/CF 30150 (anexata) 

Sistem de alimentare cu apa-adresa imobilului  Str.DC 134,nr.183 F,tarla 94,parcela 5,sat 

Padureni,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu 

Teren intravilan-curti constructii suprafata 1500 mp,tarla 94,parcela 5 

C1-Cladire gospodarie de apa(put de alimentare  nr.2) Suprafata construita la sol 100 

mp,suprafata construita desfasurata 100 mp 

Incheiere 39822 Dosar 39822/13.05.2021 Biroul de cadastru si Publicitate Imobiliara Giurgiu 

Nr.cadastral/CF 30151 (anexata)                                                               

    Valoarea de inventar  a sistemului  centralizat de alimentare cu apa  in satele Padureni si Podu 

Ilvovatului,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu este de 5.o53.742,66 lei    

b) Destinatia bunului- constructii industriale si edilitare –(alimentare cu apa)  

c) Termenul de predare a bunului- 31.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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