
 
ROMANIA 

JUDETUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL COMUNA  BUTURUGENI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanțării " Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată din aria de operare a Euro Apavol SA" 
 

Consiliul Local al Comunei  Buturugeni,  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului nr.1266/03.03.2022 

- -Adresa  nr.1201/24.02.2022 a SC Euro Apavol precum si Referatul 1607/16.03.2022 

privind aprobarea cofinanțării proiectului nr. 

- Avizul comisiei de specialitate nr.1973/30.03.2022 

- Ghidul Solicitantului Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa 

Prioritară 3- "Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor", 

Obiectivul Specific 3.2 "Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a 

gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei"; 

- Hotărârea Consiliului Local  a Comunei Buturugeni nr. 28/05.08.2013 privind afilierea la 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURO-APA; 

În conformitate cu:  

− dispoziţiile art. 44  alin. 2 lit. „e”  din  Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată, actualizată; 

− dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată; 

− dispoziţiileart. 129 alin. 1, alin. 2 lit. „b” şi “d”, alin. 7 lit. “n”, alin. 14 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, actualizată, cu modificărle și 

completările ulterioare;  

În temeiul art. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, 

actualizată, cu modificărle și completările ulterioare;  

 HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 - Se aprobă cofinanțarea de către Consiliul Local al Comunei Buturugeni în cuantum de 222.980 lei 

pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de 
operare a Euro Apavol SA"cod SMIS 2014-105593,  

Art. 2 - Suma prevăzută la art. 1 va fi virată din bugetul Consiliului Local al Comunei Buturugeni în contul 

de trezorerie RO80 TREZ 4215 069X XX00 6226 al S.C. EUROAPAVOL SA., deschis la Trezoreria Ilfov. 

Art. 3 – Primarul Comunei Buturugeni, împreună cu personalul din aparatul propriu de specialitate, vor 

duce îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4 – Secretarul Consiliului Local Buturugeni va face publică prezenta hotărâre și o va înainta către 

Instituția Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate și către S.C. EURO APAVOL SA 

                                                                                                          Contrasemneaza, 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA                                 SECRETAR GENERAL UAT, 

                                       Barbu Marian                                                             Stan Dumitru 

Buturugeni 

Nr.21/ 30.03.2022 


