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COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 

CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E A NR. 27 / 09.04.2020 
privind aprobarea luării în folosință și exploatării, cu titlu gratuit,  

al forajului de mare adâncime al societății CUMPANA 1993 SRL, 

situat pe str. Sinaia nr. 12, comuna Ștefăneștii de Jos,  

de către Primăria comunei Ștefăneștii de Jos 

 

Consiliul Local al comunei Ștefăneștii de Jos, Județ Ilfov: 

Având în vedere; 

• Expunerea de motive al viceprimarului Gheorghiță Mircea; 

•   Raportul de specialitate al administratorului public; 

•    Decretul prezidențial nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; 

•    Adresa societății EURO APAVOL S.A. cu nr. 2978/07.04.2020, înregistrat la Primăria comunei Ștefăneștii 

de Jos cu nr. 7136/08.04. 2020; 

•   Adresa răspuns a societății CUMPANA 1993 SRL cu nr. 2124/31.03.2020, înregistrat la Primăria comunei 

Ștefăneștii de Jos cu nr. 6667/31.03.2020; 

În temeiul art. 129 și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă luarea în folosință și exploatarea, cu titlu gratuit, al forajului de mare adâncime al societății 

CUMPANA 1993 SRL, situat pe str. Sinaia nr. 12, de către Primăria comunei Ștefăneștii de Jos, pe perioada 

stării de urgență, pentru suplimentarea surselor de apă brută. 

Art. 2. Luarea în folosință și exploatarea, cu titlu gratuit, al forajului de mare adâncime, se va realiza prin 

încheierea unui contract de comodat între Primăria comunei Ștefăneștii de Jos și societatea CUMPANA 1993 

SRL, prin reprezentanții săi. 

Art. 3. În urma folosirii și exploatării forajului de mare adâncime, pe perioada stării de urgență, Primăria comunei 

Ștefăneștii de Jos va suporta toate cheltuielile privind costurile cu utilitățile necesare extragerii apei din subteran 

și ale redevențelor legale aferente cantității de ape extrase, precum și ale cheltuielilor lucrărilor necesare pentru 

punerea în funcțiune a exploatării și conectarea forajului de mare adâncime la gospodăria de apă situată pe str. 

Sinaia, comuna Ștefăneștii de Jos. 

Art. 4. Pe perioada stării de urgență, Primăria comunei Ștefăneștii de Jos va preda forajul de mare adâncime, luat 

în folosință, cu titlu gratuit, de la societatea CUMPANA 1993 SRL, în exploatare societății EURO APAVOL 

SA. 

Art. 5. După încetarea perioadei de stare de urgență, Primăria comunei Ștefăneștii de Jos poate continua folosirea 

și exploatarea, cu titlu gratuit, al forajului de mare adâncime, cu caracter temporar pentru suplimentarea surselor 

de apă brută, prin încheierea de acte adiționale sau contracte de comodat cu societatea CUMPANA 1993 SRL, 

în funcție de disponibilitatea acesteia. 

Art. 6. Primarul și viceprimarul comunei Ștefăneștii de Jos, prin aparatul de specialitate al primăriei, vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. Secretarul General al comunei, va aduce la cunoștința publică prezenta hotărâre. 

 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

      GAFTON Corina Andreea 
 

 

 

Consilieri prezenti: _13__    la ședința extraordinară de îndată din 09.04.2020 

Cu un număr de ___13__ voturi “pentru” din 13 consilieri in funcție 
  


