
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 

                                                CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU           

          

H O T A R A R E A   NR.19 

din 29 Aprilie  2014 

privind: aprobarea Actului Aditional nr.3 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 10.09.2009 

 

        Consiliul Local al Comunei Romanu, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinarăla data de 29.04.2014 ; 

 Având in vedere: 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Romanu nr.41 din 23.06.2009 privind delegarea 

gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare ale Comunei Romanu catre Operatorul         

S.C. Compania de Utilitati Publice „Dunarea” Braila S.A.;  

- Hotararea nr.11 din 14.07.2009 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. –  

a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 

- Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 

din 10.09.2009; 

- Adresa nr.60 din 20.01.2014 a Asociatiei inregistrata la Operator sub nr.887 din 20.01.2014 

prin care s-a Notificat :  

         - Modificarea Anexei 2 – Preturi si tarife pentru bransare si alte servicii – Apa – la Dispozitii 

Speciale – Partea de Apa din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 

Apa si de Canalizare nr.670/10.09.2009; 

           - Modificarea Anexei 2 – Preturi si tarife pentru racordare si alte servicii de canalizare – la 

Dispozitii Speciale – Partea de Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 

Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670/10.09.2009; 

- Adresa nr.887 din 20.01.2014 a Operatorului inregistrata la Asociatie sub nr.259 din 

03.03.2014 prin care s-a comunicat calculatia preturilor si tarifelor care fac obiectul modificarii;  

  - Prevederile art.4 alin.2, art.5 alin.1 litera g) punctul 1, art.5 alin.2 litera f) punctul 1 si 

punctul 4, art.16 alin.1, alin.2 litera a) si alin.3 litera c), art.17 alin.1 literele c) si d), alin.2 litera c) 

punctul 1, litera d) punctele 1 si 5, art.20 alin.1 si alin.5, art.21 alin.1 si ale art.26 litera c) din Statutul 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila coroborate cu prevederile Articolului 56 -  

Modificarea de comun acord din Capitolul III – Modificarea termenilor si conditiilor prezentului 

Contract de Delegare – Titlul IV – Dispozitii Finale din Dispozitii Generale din Contractul de Delegare 

a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670/10.09.2009;  

- Actul Aditional nr.3 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa 

si de canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu Anexele – Parte integranta; 

- Referatul de aprobare al d-lui Primar la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Actului 

Aditional nr.3 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de 

canalizare nr.670 din 10.09.2009; 
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- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local comunal. 
 

In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.d), alin.4 lit.e) si lit.f), alin.5 lit.a), alin.6 lit.a) 

pct.14 si alin.7 lit.a), art.37, art.45 alin.2 literele d) si f), art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

H O T A R A S T E : 

 

Art.1. (1) Se aproba Actul Aditional nr.3 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice 

de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 10.09.2009, in forma prevazuta in Anexa – parte 

integranta din prezenta Hotarare. 

(2) Actul Aditional nr.3 se va incheia intre Delegatarul Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

Dunarea Braila in numele si pe seama membrilor Asociati si Operatorul S.C. Compania de Utilitati 

Publice Dunarea Braila S.A. 
 

Art.2. Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, cu sediul in 

municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.3A corp 2, judetul Braila, inscrisa in Registrul Asociatiilor si 

Fundatiilor de la Grefa Judecatoriei Braila, cu nr.1/08.01.2008, al carei membru este Comuna                

Romanu, sa semneze - in numele si pe seama Comunei Romanu - Actul Aditional nr.3 la Contractul de 

Delegare a gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 10.09.2009, prin 

reprezentantul sau legal Presedintele Asociatiei, Domnul Gheorghe Bunea Stancu. 
 

Art.3. (1) Se acorda mandat special Domnului Primar Vasilache Dumitru, in calitate de 

reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Romanu, sa voteze in 

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, Actul Aditional nr.3 la 

Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 

10.09.2009.  

(2) Se mandateaza Domnul Vasilache Dumitru, Primarul Comunei Romanu, sa avizeze Actul 

Aditional nr.3 la Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apa si de 

canalizare nr.670 din 10.09.2009 incheiat intre Delegatar si Operator, in calitate de reprezentant legal al 

Delegatarului Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Romanu. 
 

Art.4. Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Domnul Primar Vasilache Dumitru, 

in calitate de reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna                   

Romanu. 

Art.5. Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicata Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si altor institutii interesate. 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta Consiliului Local Romanu la data de 29.04.2014, cu un 

numar de 10 voturi, din numarul total de 11 consilieri locali existenti in functie, indeplinindu-se cerinta de 

majoritate din numarul voturilor consilierilor locali existenti in functie. 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                CONTRASEMNEAZA                                                    

                Chirpac Gheorghe                                                                          Secretar, 

                                                                                                              Zainea Cristian George 
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ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 
 COMUNA ROMANU 

P R I M A R 
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142 

E-mail: primariaromanu@ymail.com  web:primariaromanu.ro 
 
 

PROIECT  DE  HOTARARE 
Din 31 Martie  2014 

 

 

privind: aprobarea Actului Aditional nr.3 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 10.09.2009 

 

        Consiliul Local al Comunei Romanu, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinară la data de 31.03.2014 ; 

 Având in vedere: 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Romanu nr.41 din 23.06.2009 privind delegarea 

gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare ale Comunei Romanu catre Operatorul         

S.C. Compania de Utilitati Publice „Dunarea” Braila S.A.;  

- Hotararea nr.11 din 14.07.2009 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. –  

a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 

- Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 

din 10.09.2009; 

- Adresa nr.60 din 20.01.2014 a Asociatiei inregistrata la Operator sub nr.887 din 20.01.2014 

prin care s-a Notificat :  

         - Modificarea Anexei 2 – Preturi si tarife pentru bransare si alte servicii – Apa – la Dispozitii 

Speciale – Partea de Apa din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 

Apa si de Canalizare nr.670/10.09.2009; 

           - Modificarea Anexei 2 – Preturi si tarife pentru racordare si alte servicii de canalizare – la 

Dispozitii Speciale – Partea de Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 

Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670/10.09.2009; 

- Adresa nr.887 din 20.01.2014 a Operatorului inregistrata la Asociatie sub nr.259 din 

03.03.2014 prin care s-a comunicat calculatia preturilor si tarifelor care fac obiectul modificarii;  

  - Prevederile art.4 alin.2, art.5 alin.1 litera g) punctul 1, art.5 alin.2 litera f) punctul 1 si 

punctul 4, art.16 alin.1, alin.2 litera a) si alin.3 litera c), art.17 alin.1 literele c) si d), alin.2 litera c) 

punctul 1, litera d) punctele 1 si 5, art.20 alin.1 si alin.5, art.21 alin.1 si ale art.26 litera c) din Statutul 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila coroborate cu prevederile Articolului 56 -  

Modificarea de comun acord din Capitolul III – Modificarea termenilor si conditiilor prezentului 

Contract de Delegare – Titlul IV – Dispozitii Finale din Dispozitii Generale din Contractul de Delegare 

a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670/10.09.2009;  
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- Actul Aditional nr.3 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa 

si de canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu Anexele – Parte integranta; 

- Referatul de aprobare al d-lui primar la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Actului 

Aditional nr.3 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de 

canalizare nr.670 din 10.09.2009; 
 

In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.d), alin.4 lit.e) si lit.f), alin.5 lit.a), alin.6 lit.a) 

pct.14 si alin.7 lit.a), art.37, art.45 alin.2 literele d) si f), art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

H O T A R A S T E : 

 

Art.1. (1) Se aproba Actul Aditional nr.3 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice 

de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 10.09.2009, in forma prevazuta in Anexa – parte 

integranta din prezenta Hotarare. 

(2) Actul Aditional nr.3 se va incheia intre Delegatarul Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

Dunarea Braila in numele si pe seama membrilor Asociati si Operatorul S.C. Compania de Utilitati 

Publice Dunarea Braila S.A. 
 

Art.2. Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, cu sediul in 

municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.3A corp 2, judetul Braila, inscrisa in Registrul Asociatiilor si 

Fundatiilor de la Grefa Judecatoriei Braila, cu nr.1/08.01.2008, al carei membru este Comuna                

Romanu, sa semneze - in numele si pe seama Comunei Romanu - Actul Aditional nr.3 la Contractul de 

Delegare a gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 10.09.2009, prin 

reprezentantul sau legal Presedintele Asociatiei, Domnul Gheorghe Bunea Stancu. 
 

Art.3. (1) Se acorda mandat special Domnului Primar Vasilache Dumitru, in calitate de 

reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Romanu, sa voteze in 

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, Actul Aditional nr.3 la 

Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 

10.09.2009.  

(2) Se mandateaza Domnul Vasilache Dumitru, Primarul Comunei Romanu, sa avizeze Actul 

Aditional nr.3 la Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apa si de 

canalizare nr.670 din 10.09.2009 incheiat intre Delegatar si Operator, in calitate de reprezentant legal al 

Delegatarului Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Romanu. 
 

Art.4. Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Domnul Primar Vasilache Dumitru, 

in calitate de reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna                   

Romanu. 

Art.5. Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicata Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si altor institutii interesate. 

 
 
                                                                     PRIMAR, 
 
                                                        VASILACHE  DUMITRU 


