ROMANIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA VÂNĂTORII MICI
CONSILIUL LOCAL VÂNĂTORII MICI
HOTĂRÂRE NR.35 /30.06.2021
privind aprobarea protocolului de colaborare realizat în parteneriat între Administrația
Bazinală de Apa Argeș –Vedea și Comuna Vânătorii Mici, județul Giurgiu
Consiliul Local al Comunei Vânătorii Mici, Jud. Giurgiu, întrunit în ședință ordinară a
lunii iunie 2021;
Având în vedere:
-Proiectul pentru „Decolmatare mecanica albie râu Neajlov, comuna Vânătorii Mici,

județul Giurgiu”;
- Referatul de aprobare nr.157/23.06.2021 al Primarul Comunei Vânătorii Mici, prin care se
propune aprobarea protocolului de colaborare

realizat în parteneriat între Administrația

Bazinală de Apa Argeș –Vedea și Comuna Vânătorii Mici, județul Giurgiu „Decolmatare
mecanică albie râu Neajlov, comuna Vânătorii Mici, județul Giurgiu”;
- Raportul nr.158/23.06.2021 al compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei
Vânătorii Mici, județul Giurgiu;
-prevederile Legii Apelor nr.107/1996 , cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.7, lit. f) din OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu
modificările și completările ulterioare;
-rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 163,164 si 165/29.06.2021;
În temeiul prevederilor art.139, alin.3, lit.f, art.196, alin. 1, litera ,,a’’ din Codul
Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, adoptă urmatoarea ,

HOTĂRÂRE
Art. 1. – Se aprobă Protocolul de colaborare realizat în parteneriat î ntre Administrația Bazinală

de Apa Argeș –Vedea și Comuna Vânătorii Mici, județul Giurgiu pentru „Decolmatare
mecanica albie râu Neajlov, comuna Vânătorii Mici, județul Giurgiu, L=2 km, V=7000
mc ”- Anexa 1;
Art.2. Se aprobă asigurarea cantitătii de 3000 litri de carburant pentru utilaje (excavatoarele
pe senile ale S.G.A. Giurgiu).
Art. 3. Carburantul achiziționat va fi predat deservenților S.G.A Giurgiu pe baza de procese
verbale care specifică data predării – primirii și cantitatea de carburant livrată, urmând a primi
la sfârșitul fiecărei săptâmani, foile de consum și procesele verbale cu cantitățile de carburant

consumate ; în foile de consum pentru utilaje vor fi clar scrise ore funcționare/zi și
monitorizarea GPS.
Art.4. – Se imputernicește primarul comunei Vânătorii Mici să semneze protocolul de colaborare.
Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei
Vânătorii Mici.
Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunica, prin intermediul secretarului Comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului Comunei Vânătorii Mici și prefectului județului Giurgiu și se aduce
la cunoștință publică prin afișare .
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