
  

 
ROMANIA 
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     H O T A R A R E A  NR.20 

Din 29 Aprilie  2014 
 

privind avizarea modificarii art.106 alin.5 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si 

avizarea Regulamentului privind individualizarea la nivel de apartament sau spatiu cu alta destinatie in cadrul 

condominiilor, a prestatiilor pe serviciul public de furnizare apa potabila si pe serviciul public de canalizare, cu 

Anexele nr.1-5 parte integranta din acesta 

Consiliul Local al Comunei Romanu întrunit în şedinţă ordinara la data de 29.04 2014 

Având în vedere: 

 Adresa nr.163 din 20.02.2014 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila prin care ni s-a 

comunicat pe e-mail Regulamentul privind individualizarea la nivel de apartament sau spatiu cu alta destinatie 

in cadrul condominiilor, a prestatiilor pe serviciul public de furnizare apa potabila si pe serviciul public de 

canalizare, cu Anexele nr.1-5 parte integranta din acesta; 

 Adresa nr.808/17.01.2014 a Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA inregistrata la 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila sub nr.55/17.01.2014 privind necesitatea modificarii 

alin.5 al art.106 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aplicabil in judetul Braila; 

 Hotararea nr.9 din 14.07.2009 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea 

Braila privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele nr.1-4 

parte integranta din acesta si a Caietelor de Sarcini ale Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu 

Anexele parte integranta din acestea; 

 Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind avizarea modificarii art.106 alin.5 din Regulamentul 

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si avizarea Regulamentului privind individualizarea la nivel 

de apartament sau spatiu cu alta destinatie in cadrul condominiilor, a prestatiilor pe serviciul public de 

furnizare apa potabila si pe serviciul public de canalizare, cu Anexele nr.1-5 parte integranta din acesta. 

 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Romanu,judetul Braila; 

 Prevederile art.36 alin.1, alin.2 litera (d), alin.5 lit.a), alin.6 litera (a) punctul 14, art.37, art.45 alin.2 litera (d) 

si (f) coroborate cu prevederile art.62 alin.1 si ale art.63 alin.1 litera d) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 litera (d) şi alin.6 litera (a) pct.14, art.37, art.45 alin.2 litera (d), precum şi 

ale art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art.263 alin.5 din Regulamentul Serviciului de alimentare cu apa si 

de canalizare; 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1 – Avizeaza modificarea art.106 alin.5 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, 

in urmatoarea forma : 

„(5) Caminul de bransament se amplaseaza cat mai aproape de limita de proprietate, la 1-2 m pe domeniul 

public, cu exceptia cazurilor, in care tehnic, acest lucru nu este posibil”. 



  

 

Art.2 – Avizeaza Regulamentul privind individualizarea la nivel de apartament sau spatiu cu alta destinatie in 

cadrul condominiilor, a prestatiilor pe serviciul public de furnizare apa potabila si pe serviciul public de canalizare, cu 

Anexele nr.1-5 – parte integranta din acesta :  

a) Anexa nr.1 - Tabel nominal cu proprietarii / chiriasii sau detinatorii cu orice titlu legal ai apartamentelor 

sau spatiilor cu alta destinatie, care solicita separarea masurarii consumului de apa pentru Blocul _________, 

sc.______, ap._____, Str. __________, nr._____, Localitatea ______________; 

b) Anexa nr.2 - Cererea de separare tehnica a masurarii consumului de apa pe apartamente sau spatii cu alta 

destinatie, pentru proprietarii / chiriasii sau detinatorii cu orice titlu legal al apartamentelor sau spatiilor cu alta 

destinatie, care solicita separarea masurarii consumului de apa pentru Blocul nr.________, sc.________, situat pe 

Str._______________, nr.___, din Localitatea ______________, inscrisi in Tabelul nominal – Anexa nr.1; 

c) Anexa nr.3 - Adeverinta eliberata de catre Asociatia de Proprietari / Locatari 

d) Anexa nr.4 -  Tabel cuprinzand rezultatul citirii contorilor individuali ai  proprietarilor / chiriasilor / 

detinatorilor cu titlu legal al apartamentelor / spatiilor cu alta destinatie, situate in  Blocul nr.________, sc.______, din 

Localitatea ______________ 

e) Anexa nr.5 - Notificare privind sistarea prestarii serviciului de furnizare apa potabila prin debransare. 
 

Art.3 – Se aproba includerea Regulamentului privind individualizarea la nivel de apartament sau spatiu cu alta 

destinatie in cadrul condominiilor, a prestatiilor pe serviciul public de furnizare apa potabila si pe serviciul public de 

canalizare ca Anexa nr.5 la Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. 
 

Art.4 – Se acorda mandat special Domnului Primar Vasilache Dumitru, in calitate de reprezentant legal al 

Delegatarului Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Romkanu, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, modificarea art.106 alin.5 din Regulamentul serviciului de alimentare cu 

apa si de canalizare, in forma prevazuta la art.1 de mai sus si Regulamentul privind individualizarea la nivel de 

apartament sau spatiu cu alta destinatie in cadrul condominiilor, a prestatiilor pe serviciul public de furnizare apa 

potabila si pe serviciul public de canalizare, cu Anexele nr.1-5 – parte integranta din acesta. 
 

Art.5 – 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.6 – 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. 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

           Chirpac Gheorghe                                                                        CONTRASEMNEAZĂ   

                                                    SECRETAR 

                                                                                                                   Zainea Cristian George  
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PROIECT  DE  HOTARARE 
 

privind avizarea modificarii art.106 alin.5 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si 

avizarea Regulamentului privind individualizarea la nivel de apartament sau spatiu cu alta destinatie in cadrul 

condominiilor, a prestatiilor pe serviciul public de furnizare apa potabila si pe serviciul public de canalizare, cu 

Anexele nr.1-5 parte integranta din acesta 

Consiliul Local al Comunei Romanu întrunit în şedinţă ordinara la data de 31.03 2014 

Având în vedere: 

 Adresa nr.163 din 20.02.2014 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila prin care ni s-a 

comunicat pe e-mail Regulamentul privind individualizarea la nivel de apartament sau spatiu cu alta destinatie 

in cadrul condominiilor, a prestatiilor pe serviciul public de furnizare apa potabila si pe serviciul public de 

canalizare, cu Anexele nr.1-5 parte integranta din acesta; 

 Adresa nr.808/17.01.2014 a Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA inregistrata la 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila sub nr.55/17.01.2014 privind necesitatea modificarii 

alin.5 al art.106 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aplicabil in judetul Braila; 

 Hotararea nr.9 din 14.07.2009 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea 

Braila privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele nr.1-4 

parte integranta din acesta si a Caietelor de Sarcini ale Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu 

Anexele parte integranta din acestea; 

 Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind avizarea modificarii art.106 alin.5 din Regulamentul 

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si avizarea Regulamentului privind individualizarea la nivel 

de apartament sau spatiu cu alta destinatie in cadrul condominiilor, a prestatiilor pe serviciul public de 

furnizare apa potabila si pe serviciul public de canalizare, cu Anexele nr.1-5 parte integranta din acesta. 

 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Romanu,judetul Braila; 

 Prevederile art.36 alin.1, alin.2 litera (d), alin.5 lit.a), alin.6 litera (a) punctul 14, art.37, art.45 alin.2 litera (d) 

si (f) coroborate cu prevederile art.62 alin.1 si ale art.63 alin.1 litera d) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 litera (d) şi alin.6 litera (a) pct.14, art.37, art.45 alin.2 litera (d), precum şi 

ale art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art.263 alin.5 din Regulamentul Serviciului de alimentare cu apa si 

de canalizare; 

    HOTĂRĂŞTE : 

  Art.1-Avizeaza modificarea art.106 alin.5 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de  canalizare,in 

urmatoarea forma : 



  

„(5) Caminul de bransament se amplaseaza cat mai aproape de limita de proprietate, la 1-2 m pe domeniul 

public, cu exceptia cazurilor, in care tehnic, acest lucru nu este posibil”. 

 

Art.2 – Avizeaza Regulamentul privind individualizarea la nivel de apartament sau spatiu cu alta destinatie in 

cadrul condominiilor, a prestatiilor pe serviciul public de furnizare apa potabila si pe serviciul public de canalizare, cu 

Anexele nr.1-5 – parte integranta din acesta :  

a) Anexa nr.1 - Tabel nominal cu proprietarii / chiriasii sau detinatorii cu orice titlu legal ai apartamentelor 

sau spatiilor cu alta destinatie, care solicita separarea masurarii consumului de apa pentru Blocul _________, 

sc.______, ap._____, Str. __________, nr._____, Localitatea ______________; 

b) Anexa nr.2 - Cererea de separare tehnica a masurarii consumului de apa pe apartamente sau spatii cu alta 

destinatie, pentru proprietarii / chiriasii sau detinatorii cu orice titlu legal al apartamentelor sau spatiilor cu alta 

destinatie, care solicita separarea masurarii consumului de apa pentru Blocul nr.________, sc.________, situat pe 

Str._______________, nr.___, din Localitatea ______________, inscrisi in Tabelul nominal – Anexa nr.1; 

c) Anexa nr.3 - Adeverinta eliberata de catre Asociatia de Proprietari / Locatari 

d) Anexa nr.4 -  Tabel cuprinzand rezultatul citirii contorilor individuali ai  proprietarilor / chiriasilor / 

detinatorilor cu titlu legal al apartamentelor / spatiilor cu alta destinatie, situate in  Blocul nr.________, sc.______, din 

Localitatea ______________ 

e) Anexa nr.5 - Notificare privind sistarea prestarii serviciului de furnizare apa potabila prin debransare. 
 

Art.3 – Se aproba includerea Regulamentului privind individualizarea la nivel de apartament sau spatiu cu alta 

destinatie in cadrul condominiilor, a prestatiilor pe serviciul public de furnizare apa potabila si pe serviciul public de 

canalizare ca Anexa nr.5 la Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. 
 

Art.4 – Se acorda mandat special Domnului Primar Vasilache Dumitru, in calitate de reprezentant legal al 

Delegatarului Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Romkanu, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, modificarea art.106 alin.5 din Regulamentul serviciului de alimentare cu 

apa si de canalizare, in forma prevazuta la art.1 de mai sus si Regulamentul privind individualizarea la nivel de 

apartament sau spatiu cu alta destinatie in cadrul condominiilor, a prestatiilor pe serviciul public de furnizare apa 

potabila si pe serviciul public de canalizare, cu Anexele nr.1-5 – parte integranta din acesta. 
 

Art.5 – 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.6 – Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicata Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Dunarea Braila si altor institutii interesate. 
 

 

 

 

                                                                                 PRIMAR, 

                                                                      VASILACHE DUMITRU 

 


