
                                                                        ROMANIA 

JUDETUL BRAILA                                    

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU 

 

  

H O T A R A R E A   NR._3 

din  26  Ianuarie  2012 

 

privind: acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant al Comunei Romanu 

in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila 

 

 

        Consiliul Local al Comunei Romanu, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 

26.01.2012; 

 Avand in vedere: 

- Adresa nr.29 din 17.01.2012 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dunarea” Braila; 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Romanu nr.35 din 09.08.2007 privind constituirea 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dunarea” Braila modificata si completata prin Hotararea 

Consiliului Local nr.39 din 23.06.2009; 

- Hotararea 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 - a Consiliului Local al Comunei Romanu; 

- 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; 

- Contractul de finantare nr.102833 din 22.11.2010 a Proiectului „Reabilitarea si 

modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila”; 

- referatele de aprobare ale : Primarului si Inspectorului din cadrul Compartimentului 

contabilitate; 

- avizele favorabile ale celor trei comisii de specialitate la nivelul Consiliului local comunal; 

In temeiul prevederilor art.11, art.12 alin.1, art.36 alin.1, alin.2 lit.b), c), d), e), alin.4 lit.a) si 

e), alin.5 lit.a), alin.6 lit.a) punctul 14 si alin.7 lit.a) si c), art.37, art.45 alin.1 si alin.2 lit.a) si d), 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 coroborate cu prevederile art.23 alin.1 si alin.2 lit.b), art.16 

alin.2 lit.k) si alin.3 lit.a), art.20 alin.1 si alin.5 si art.21 alin.1 din Statutul Asociatiei; 

 

H O T A R A S T E : 

 

Art.1 Se imputerniceste domnul Vasilache Dumitru, primarul Comunei Romanu, cetatean 

roman, nascut la data de 14.04.1951 in Comuna Romanu, Judetul Braila, domiciliat in Comuna 

Romanu, Judetul Braila, posesor al CI seria XR nr.398710, eliberata de Politia Braila la data de 

07.12.2011, ca reprezentant al Consiliului Local al Comunei Romanu sa voteze in Adunarea Generala 

a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dunarea” Braila : 

 



a) Cotizatia membrilor Asociati pentru anul 2012; 

b) Strategia de Dezvoltare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pe anul 

2012 la nivelul ariei delegate Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea 

Braila SA. 

  

 

 

Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre domnul Primar Vasilache Dumitru 

personal prin participarea la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

Dunarea Braila. 

 

Art.3 Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicata 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si altor institutii interesate. 

 

Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 26.01.2012, cu un numar de_11_voturi din 

numarul total de 11 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor 

consilierilor in functie. 

 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                                           CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                            SECRETAR    COMUNA       

                   CHIRPAC  GHEORGHE 

                                                                                                          ZAINEA CRISTIAN GEORGE         

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
                                                                        ROMANIA 

JUDETUL BRAILA                                    

                                                                 COMUNA ROMANU 

                                                                       P R I M A R 

 

  

P R O I E C T  DE  H O T A R A R E  

din  26  Ianuarie  2012 

 

privind: acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant al Comunei Romanu 

in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila 

 

 

        Consiliul Local al Comunei Romanu, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 

26.01.2012; 

 Avand in vedere: 

- Adresa nr.29 din 17.01.2012 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dunarea” Braila; 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Romanu nr.35 din 09.08.2007 privind constituirea 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dunarea” Braila modificata si completata prin Hotararea 

Consiliului Local nr.39 din 23.06.2009; 

- Hotararea 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 - a Consiliului Local al Comunei Romanu; 

- 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; 

- Contractul de finantare nr.102833 din 22.11.2010 a Proiectului „Reabilitarea si 

modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila”; 

- referatele de aprobare ale : Primarului si Inspectorului din cadrul Compartimentului 

contabilitate; 

In temeiul prevederilor art.11, art.12 alin.1, art.36 alin.1, alin.2 lit.b), c), d), e), alin.4 lit.a) si 

e), alin.5 lit.a), alin.6 lit.a) punctul 14 si alin.7 lit.a) si c), art.37, art.45 alin.1 si alin.2 lit.a) si d), 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 coroborate cu prevederile art.23 alin.1 si alin.2 lit.b), art.16 

alin.2 lit.k) si alin.3 lit.a), art.20 alin.1 si alin.5 si art.21 alin.1 din Statutul Asociatiei; 

 

H O T A R A S T E : 

 

Art.1 Se imputerniceste domnul Vasilache Dumitru, primarul Comunei Romanu, cetatean 

roman, nascut la data de 14.04.1951 in Comuna Romanu, Judetul Braila, domiciliat in Comuna 

Romanu, Judetul Braila, posesor al CI seria XR nr.398710, eliberata de Politia Braila la data de 

07.12.2011, ca reprezentant al Consiliului Local al Comunei Romanu sa voteze in Adunarea Generala 

a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dunarea” Braila : 



c) Cotizatia membrilor Asociati pentru anul 2012; 

d) Strategia de Dezvoltare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pe anul 

2012 la nivelul ariei delegate Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea 

Braila SA. 

  

 

 

Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre domnul Primar Vasilache Dumitru 

personal prin participarea la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

Dunarea Braila. 

 

Art.3 Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicata 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si altor institutii interesate. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     P R I M A R, 

                                                   VASILACHE DUMITRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         R O M A N I A 

     JUDETUL BRAILA 

   COMUNA ROMANU 

           PRIMAR     

 

                                                            R E F E R A T, 

 

           Privind acordarea unor mandate speciale primarului in ADI Eco Dunarea Braila si 

ADI Dunarea Braila 

 

 Conform art.23 din Statutul ADI Eco Dunarea, Consiliul Director asigură punerea în 

executare a hotărârilor Adunării Generale şi exercită atribuŃiile prevăzute de prezentul Statut şi 

cele ce îi vor fi delegate de Adunarea Generală. 

             Consiliul Director exercită următoarele atribuŃii privind activitatea proprie a AsociaŃiei:  

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuŃia  

bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanŃul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al 

exerciŃiului  financiar viitor şi proiectul programelor AsociaŃiei; 

b) propune cuantumul cotizaŃiei pentru anul următor, care se va include în proiectul de  

buget al AsociaŃiei, supus spre aprobare Adunării Generale; 

c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de AsociaŃie în nume propriu, cu excepŃia 

contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 15.000 Euro; 

d) angajează personalul AsociaŃiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea  

politicii de personal aprobată de Adunarea Generală a Asociatiei şi Ńinând cont de bugetul aprobat 

de Adunarea Generală; 

e) în relaŃia cu AsociaŃii, monitorizează plata cotizaŃiei anuale de către aceştia la bugetul 

AsociaŃiei şi decide măsurile care urmează să fie luate împotriva AsociaŃilor care nu şi-

au achitat cotizaŃia datorată în termenul prevăzut de prezentul Statut; 

f) orice alte atribuŃii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

            In conformitate cu  adresa nr.1/3.01.2012 a ADI Eco Dunarea Braila trebuie 

adoptata o hotarare in Consiliul local pe care i-l reprezentam pe primar in Adunarea 

Generala a Asociatiei in vederea aprobarii cotizatiei anuale in suma de 1.636 lei cu privire 

la activitatea proprie pe anul 2012,sume care la nivel de judet constrituie intocmirea 

bugetului de venituri si cheltuieli. 

 Totodata mai trebuie acordat un mandat special primarului in vederea aprobarii 

cotizatiei membrilor asociati in suma de 1.000 lei anual in baza art.16 alin.2 litera „k” din 

Statut si a Strategiei de dezvoltare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de 

canalizare pe acest an la nivelul ariei delegate Operatorului SC Compania de Utilitati 

Publice Dunarea Braila SA. 

 

                                                   PRIMAR, 

                                       VASILACHE  DUMITRU 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
                            ROMANIA 

                      JUDETUL BRAILA 

            PRIMARIA COMUNEI ROMANU 

 

 

 

 

 

 

                                                             R E F E R A T, 

 

 

 

 
 

 
 In baza adreselor nr.29/17.01.2012 a ADI Dunarea Braila si nr.1 din 3.01.2012 a ADI Eco 

Dunarea Braila trebuie sa aprobati suma anuala de 1636 lei/an repartizata de 4 trimestre anuale si 
suma de 1000 lei /an in vederea aprobarii bugetelor  de venituri si cheltuieli ale celor doua asociatii 

la nivel de judet din care si noi facem parte. 
 Totodata mai trebuie sa acordati primarului mandate speciale pentru a ne reprezenta in 

Adunarile Generale ale Asociatiilor cu privire la activitatile lor proprii pentru anul 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Inspector, 

 

 
                                                              Taras Fanica 

 


