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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea luării în folosinţă şi exploatării, cu titlu gratuit, 
al forajului de mare adâncime al societăţii CUMP ANA 1993 SRL, 

situat pe str. Sinaia nr. 12, comuna Ştefăneştii de Jos, 
de către Primăria comunei Ştefăneştii de Jos 

Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov: 
A vând în vedere; 

• Expunerea de motive al viceprimarului Gheorghiţă Mircea; 
• Raportul de specialitate al administratorului public; 
• Decretul prezidenţial nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României ; 
• Adresa societăţii EURO APAVOL S.A. cu nr. 2978/07.04.2020, înregistrat la Primăria comunei Ştefăneştii 

de Jos cu nr. 7136/08.04. 2020; 
• Adresa răspuns a societăţii CUMPANA 1993 SRL cu nr. 2124/31 .03.2020, înregistrat la Primăria comunei 

Ştefăneştii de Jos cu nr. 6667/31.03.2020; 
În temeiul art. 129 şi art. 196 alin. ( 1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă luarea în folosinţă şi exploatarea, cu titlu gratuit, al forajului de mare adâncime al societăţii 
CUMP ANA 1993 SRL, situat pe str. Sinaia nr. 12, de către Primăria comunei Ştefăneştii de Jos, pe perioada 
stării de urgenţă, pentru suplimentarea surselor de apă brută. 
Art. 2. Luarea în folosinţă şi exploatarea, cu titlu gratuit, al forajului de mare adâncime, se va realiza prin 
încheierea unui contract de comodat între Primăria comunei Ştefăneştii de Jos şi societatea CUMP ANA 1993 
SRL, prin reprezentanţii săi. 
Art. 3. În urma folosirii şi exploatării forajului de mare adâncime, pe perioada stării de urgenţă, Primăria comunei 
Ştefăneştii de Jos va suporta toate cheltuielile privind costurile cu utilităţile necesare extragerii apei din subteran 
şi ale redevenţelor legale aferente cantităţii de ape extrase, precum şi ale cheltuielilor lucrărilor necesare pentru 
punerea în funcţiune a exploatării şi conectarea forajului de mare adâncime la gospodăria de apă situată pe str. 
Sinaia, comuna Ştetăneştii de Jos. 
Art. 4. Pe perioada stării de urgenţă, Primăria comunei Şteraneştii de Jos va preda forajul de mare adâncime, luat 
în folosinţă, cu titlu gratuit, de la societatea CUMP ANA 1993 SRL, în exploatare societăţii EURO APA VOL 
SA. 
Art. 5. După încetarea perioadei de stare de urgenţă, Primăria comunei Ştefăneştii de Jos poate continua folosirea 
şi exploatarea, cu titlu gratuit, al forajului de mare adâncime, cu caracter temporar pentru suplimentarea surselor 
de apă brută, prin încheierea de acte adiţionale sau contracte de comodat cu societatea CUMPANA 1993 SRL, 
în funcţie de disponibilitatea acesteia. 
Art. 6. Primarul şi viceprimarul comunei Ştefăneştii de Jos, prin aparatul de specialitate al primăriei , vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 

Art. 7. Secretarul General al comunei, va aduce la cunoştinţa publică prezenta hotărâre. 
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PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

GAFTON Corina Andreea 

Consilieri prezenti: _ la şedinţa extraordinară de îndată din 09.04.2020 
Cu un număr de __ voturi "pentru" din 13 consilieri in funcţie 



EXPUNERE DE MOTIVE 

A vând în vedere instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României prin decret prezidenţial 

nr. 195/2020, precum şi situaţia creată de epidemia SARS-COV-2, precum şi pentru prevenirea 

şi gestionarea răspândirii corona virusului COVID-19, accesul populaţiei la apa potabilă este 

vitală pentru a putea păstra igiena necesară. 

A vând în vedere plângerile cetăţenilor comunei privind instituirea unm program 

restricţionat de distribuţie a apei potabile, precum şi avertismentele societăţii gestionare EURO 

APA VOL SA privind creşterii consumului de apă potabilă datorită apariţiei virusului COVID-

19, consider că este necesar să depistăm şi să dăm în exploatare surse suplimentare de apă pentru 

a putea păstra o continuitate în distribuţia apei potabile. 

Aşadar, datorită disponibilităţii arătate de către societatea CUMPANA 1993 SRL pentru 

darea în folosinţă şi exploatare, cu titlu gratuit, al unui foraj de mare adâncime aflat în proprietatea 

lor, situat pe str. Sinaia nr. 12, comuna Ştefăneştii de Jos, consider că este oportună adoptarea 

unei hotărâri de consiliu local, fapt pentru care propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea luarea în folosinţă şi exploatării, cu titlu gratuit, al forajului de mare adâncime al 

societăţii CUMPANA 1993 SRL, situat pe str. Sinaia nr. 12, comuna Ştefăneştii de Jos, de către 

Primăria comunei Ştefăneştii de Jos. 

INIŢIATOR, 

Y- PRIMAR 
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A vând în vedere instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României prin decret prezidenţial 

nr. 195/2020, precum şi situaţia creată de epidemia SARS-COV-2, precum şi pentru prevenirea 

şi gestionarea răspândirii coronavirusului COVID-19, este necesar ca prin hotărâre de consiliu să 

se aprobe luarea în folosinţă gratuită şi exploatarea unui foraj de mare adâncime care să 

suplimenteze cantităţile de apă brută care să fie tratată în gospodăria de apă din strada Sinaia, 

comuna Stefănestii de Jos. , , 

Aşadar, datorită disponibilităţii arătate de către societatea CUMP ANA 1993 SRL pentru 

darea în folosinţă şi exploatare, cu titlu gratuit, al unui foraj de mare adâncime aflat în proprietatea 

lor, situat pe str. Sinaia nr. 12, comuna Ştefăneştii de Jos, consider că este oportună adoptarea 

unei hotărâri de consiliu local, fapt pentru care propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea luarea în folosinţă şi exploatării, cu titlu gratuit, al forajului de mare adâncime al 

societăţii CUMP ANA 1993 SRL, situat pe str. Sinaia nr. 12, comuna Ştefăneştii de Jos, de către 

Primăria comunei Stefănestii de Jos. , , 

PUBLIC, 

Vahe 
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Către: Primăria Comunei Stefănestii de Jos 
' ' In atentia: 

' 
Primar Stefan Ionel Robert 

' Administrator Public 

Stimati Domni 
' 

Datorită creşterii consumului de apă casnic creat în urma apariţiei 
virusului Covid-19 vă rugăm insistent şi în regim de urgenţă să soluţionaţi, 
conform contractului de delegare, suplimentarea surselor de apă brută care 
vor fi tratate în gospodăria de apă din strada Sinaia. Vă asigurăm că societatea 
noastră va pune la dispoziţie resurse umane şi logistică necesară pentru 
exploatarea acestor noi surse de apă. 

Director 

Intocmit, 
~ 

Şef Sucursală Ştefăneştii de Jos 
Alina Alionescu 

Str. S<?.rgent Gheor~Jhe Dincă, nr. 19 A, 8, C, Vo!umo ri, .Jud etul Ilfov 
Telefon: +40 2' '.?70 48 85/ +40 21 270 48 fi 7, Fox: -+ 40 21 270 45 50 



31/03/2020 E-mail Primaria Stefanestii de Jos - Ref: Adresa Raspuns Cumpana 1993 SRL 

• 
:r1 I . ,.,._ Primăria Ştefăneştii de Jos <office@primariastefanesti.ro> 

J-k _ MuL -l~L&-t~c 
~!!~a~dresa Raspuns ~u~~ana-19~3SRL __ _______ ţ,,~ ·2,r·~!~

3

~
11
~m) ,art, ·ie __ 

2 

__ 

0 

__ 

2

_

0

.-

1

--

6

~.os-

Alexandra Ardeleanu <alexandra.ardeleanu@cumpana.ro> 
Către: "office@primariastefanesti.ro" <office@primariastefanesti .ro> 

Buna ziua, 

Va rugam sa primiti adresa atasata. 

Cu stima, 

Alexandra Ardeleanu 

Manager Juridic si Recuperari Creante 

cumpana 

Telefon: 021 9224 

Mobil: +40 728 015 843 

Fax: +40 21 232 03 60 

www.cumpana.ro 

Suntem si pe Facebook 
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Catre Nr. inreg.2124/31.03.2020 

PRJMARIA COMUNEI S1EFANESTII DE JOS 

Ref: Adresa nr.6570/30.03.2020 

Subscrisa Cumpana 1993 SRL, cu sediul social în Bucuresti, str. 

Alexander Von Humboldt nr. 10, parter, sectorul 3, si adresa de corespondenta 

in Stefanestii de Jos, str. Sinaia, nr. 12, judetul Ilfov, inregistrata la ONRC sub 

nr. }40/16655/1993, CUI RO 4264242, reprezentata legal de catre dl. Danila 

Florin, in calitate de Administrator, 

A vand in vedere : 

Adresa nr„6570/30.03.2020 transmisa subscrisei, prin prezenta va aducem la 

cunostinta faptul ca societatea noastra este de acord ca in perioada starii de 

urgenta sa puna la dispozitia Primariei Comunei Stefanestii de Jos, cu Uliu 

gratuit, forajul de mare adancime situat in strada Sinaia nr."! 2, Stcfancstii de Jos . 

Singurele obligatii care cad in sarcina dvs. sunt cele referitoare la achitarea 

costurilor cu utilitatile necesare extragerii apei din subteran si ale redevcntelor 

legale aferente cantitatii de apa extrase. ln ceea cc priveste utilizarea forajului 

dupa încetarea starii de urgenta dorim sa va comunicam faptul ca societatea 

noastra poate pune la dispozitia Primariei Comuuc.:i Stefaneslii de Jos utilizarea 

temporara a forajului, in functie de disponibilitatea subscrisei. 

SC Cumpana 1993 SRL 

prin administrator 

Danila Florin 
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