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H O T Ă R Â R E A NR. 68 / 17.08.2020 
privind aprobarea subvenționării lucrărilor de branșare la rețeaua de alimentare cu apă și  

racordare la rețeaua de canalizare la imobilele aflate pe str. Bicaz din comuna Ștefăneștii de Jos 

 

Consiliul Local al comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov: 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului comunei Ștefăneștii de Jos; 

- Raportul de specialitate al administratorului public; 

- Adresa EURO APAVOL S.A. înregistrată la Primăria comunei Ștefăneștii de Jos cu                                            

nr. 16379/10.08.2020; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 22 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 201/512 

din 22.02.2013 

 

Luând în considerare Hotărârea nr. 37/29.08.2013 a Consiliului Local al comunei Ştefăneştii de Jos  

prin care a fost aprobată asocierea comunei Ștefăneștii de Jos în Asociația de Dezvoltare Intercomunitara 

EURO-APA, precum și prevederile contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu 

apă și canalizare nr. 201/512 din 22.02.2013, 

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1 Se aprobă subvenționarea executării lucrărilor de branșare la rețeaua de alimentare cu apă și 

racordare la rețeaua de canalizare la imobilele aflate pe str. Bicaz, din bugetul local al comunei Ștefăneștii 

de Jos, județul Ilfov, în proporție de 100%, până la limitele de proprietate ale gospodăriilor, în baza 

devizelor înaintate de către societatea delegată EURO APAVOL S.A. privind costurile de branșament și 

racordare.  

 

Art. 2 Primarul Comunei Ștefăneștii de Jos, prin intermediul compartimentelor și birourilor de 

specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art. 3 Secretarul general al comunei, va aduce la cunoștința publică prezenta hotărâre. 

       

 

 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                            SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
                                                                    GAFTON Corina Andreea  

 
 

 

 

 

Consilieri prezenți: ___10__    la ședința extraordinară din data de 17.08.2020. 

Cu un număr de __10___ voturi “pentru” din 12 consilieri în funcție. 

Cu un număr de ___0__ voturi “împotrivă” din 12 consilieri în funcție. 

Cu un număr de ___0__  “abțineri” din 12 consilieri  în funcție. 

  


