ROMANIA
JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCU

i

HOTARAREA NR. 15/ 24.04.2018
Privind aprobarea executirii unui foraj hidrogeologic de cercetare in zona comunei COCU
pentru anul2018o de cEtre INHGA Bucuregti, cu scopul de a cerceta orizonturile acvifere ce vor fi
identificate la adffncimi de 200-400 metri, in vederea fundamentlrii ulterior a proiectelor de
exploatare a resurselor de apI identificate.
- Av6nd in vedere adresa Administraliei Bazinald de ApE Vedea nr. 5893 din 4 aprilie 2018;
- Avdnd in vedere avizul favorabil al compartimentului de reasort din cadrul Prim[riei comunei

COCU;
-Av6nd in vedere aviztl favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
Cocu;

in temeiul dispoziliilor art.45,alin
local[,republicatd

1

din Legeanr.21512001 privind Administrafia publicd

HOTAnA$rE:
Art. 1. Se aprobd executarea unui foraj hidrogeologic de cercetare in zona comunei COCU, zona
COCU, fosta gcoalfl Popeqti gi la COCU VALE, l6ngi brutirie, de cdtre INHGA Bucuregti, in vederea
fundamentdrii ulterior a proiectelor de exploatare a resurselor de apd identificate.
Art" 2. Forajul propus va avea ad6ncimea de 400 metri. Scopul forajului este de a cerceta
orizonturile acvifere ce vor fi identificate la adAncimi cuprinse intre 200 metri gi 400 metri, pentru a
fundamenta ulterior proi6ctele de exploatare a resurselor de apa identificate. Forajul va face parte din
Refeaua Hidrogeologicd Na[ionalS pentru stratele acvifere de addncime qi dat in exploatare in ipoteza cd vor
fi puse in evidenld resurse exploatabile de apd subteran[. Exploatarea se poate face respectando prevederile
legale in domeniul apelor.
Art. 3 Prezenta hotir6re are ca scop fundamentarea contractului de comodat ce se va incheia intre
INHGA ;i Primdria COCU pentru o suprafald de 3 mp pe o duratd de 49 de ani.
Art. 4. Prezenta Hotdr6re va fi comunicatd Primarului comunei Cocu, A.B.A.Vedea si Instituliei
Prefectului Judelului Argeg in vederea exercitdrii controlului de legalitate gi va fi afiqat[ la sediul Primdriei
Cocu pentru a fi adusd la cunogtinla publicd.
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PRESED

CONSILI
Prezenta

cu 9 voturi pentru din 9 eonsilieri prezenli.

