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                                                                           ROMANIA 

                                                                    JUDETUL BRAILA                           

                                                                  COMUNA ROMANU 

                                            CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU 

 

H O T A R A R E A   NR.74 

din  26 Noiembrie 2021 

 

            Privind: Aprobarea executiei lucrarilor la obiectivul de investitii „Extindere retea apa, str. 

Salcamilor (150 ml) si str. Mihai Eminescu (200 ml), Comuna Romanu” - in valoare totala de 

55.807,911 lei inclusiv TVA, cofinantarea acestora cu suma de 19.082,21 lei inclusiv TVA, precum si 

aprobarea Acordului privind finantarea si executia acestor lucrari - cu Anexa - parte integranta 

 

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

26.11.2021; 

 

Avand in vedere: 

- Adresa nr.5124 din 09.11.2021 a UAT Comuna Romanu, inregistrata la Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara “Dunarea” Braila sub nr.1379 din 09.11.2021, prin care s-a solicitat sprijinul in 

realizarea extinderii retelei de apa, in parteneriat intre UAT Comuna Romanu in calitate de 

Delegatar - Beneficiar si SC Compania de Utilitati Publice “Dunarea” Braila SA in calitate de 

Operator – Executant; 

- Adresa nr.1379 din 09.11.2021 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Dunarea” Braila, prin 

care se comunica demersurile realizate de Asociatie la Operator, in vederea realizarii procedurii de 

perfectare a unui Acord de finantare si executie a lucrarilor de investitii pentru extinderea retelei de 

apa apartinand UAT Comuna Romanu; 

- Adresa nr.22921 din 11.11.2021 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.1380 din 

12.11.2021, prin care comunica Devizul estimativ pentru executia extinderii retelei de apa 

apartinand UAT Comuna Romanu; 

- Adresa nr.1379 din 12.11.2021 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Dunarea” Braila, prin 

care se comunica documentatia necesara in vederea adoptarii hotararii; 

-  prevederile alineatului 1) – punctele 1, 3, 4, 5 si 7 si ale alineatului 2) ale Articolului 16 – 

Drepturile Delegatarului din Sectiunea 1 - Drepturile si obligatiile Delegatarului din Capitolul III – 

Partile Contractante din Titlul I – Dispozitii Generale privind Delegarea, din Dispozitii Generale ale 

Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 – cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- prevederile alineatului 1) - punctele 7, 8, 9, 13, 14, 15 si 16 al Articolului 17 – Obligatiile 

Delegatarului din Sectiunea 1 – Drepturile si obligatiile Delegatarului din Capitolul III – Partile 

Contractante din Titlul I – Dispozitii Generale privind Delegarea din Dispozitii Generale ale 

Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 – cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

- prevederile Articolului 18 – Principiile de baza ale Serviciilor - alineatul 1) - literele a), b), c) din 

Sectiunea 2 – Obligatiile Operatorului din Capitolul III – Partile Contractante din Titlul I – 

Dispozitii Generale privind Delegarea din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a 

Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 – cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile punctului 1 ale Articolului 20 – Obligatii Generale privind Lucrarile din Sectiunea 2 – 

Obligatiile Operatorului din Capitolul III – Partile Contractante din Titlul I – Dispozitii Generale 

privind Delegarea din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 

10.09.2009 – cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Art.4 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarara „Dunarea” Braila; 

- prevederile OUG nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de 

întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor 

publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile pozitiei 14 – Sectiunea 7 – Centru Operational Imprejurimi din Programul de 

Investitii si Dotari pentru perioada 2021-2025 finantate de catre Operatorul SC Compania de  
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Utilitati Publice Dunarea Braila SA din Fondul de Dezvoltare – IID – aprobat prin Hotararea nr.14 

din 12.08.2021 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Dunarea” Braila; 

- prevederile Art.44 alin.(1) din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Art.129  alin.(1), alin.(2) litera b), litera c), litera d) si litera e), alin.(3) litera d), alin.(4) 

literele a), d), e), f) si g), alin.(6) litera a) si alin.(7) litera n), ale Art.197 alin.(4) din O.U.G. nr.57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Romanu; 

- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Romanu; 

In temeiul prevederilor Articolului 10 - Lucrarile de Extindere sau Consolidare / Reabilitare 

Finantate de catre Operator - din Capitolul II - Finantarea Lucrarilor / Investitiilor - din Titlul II - 

Sistemul de Lucrari - din Dispozitii Speciale - Partea Comuna a Contractului de Delegare a 

Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 – cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu 

prevederile Art.139 alin.(3) literele d) si g), coroborate cu prevederile Art.196 alin.(1) litera a) din 

O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1 – Se aproba executia lucrarilor la obiectivul de investitii „Extindere retea apa, str. Salcamilor 

(150 ml) si str. Mihai Eminescu (200 ml), Comuna Romanu”, in valoare totala de 55.807,911 lei 

inclusiv TVA. 

Art.2 – (1) Se aproba Acordul privind finantarea si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii 

„Extindere retea apa, str. Salcamilor (150 ml) si str. Mihai Eminescu (200 ml), Comuna Romanu” - 

cu Anexa - parte integranta. 

(2) Acordul prevazut la alin.(1) de mai sus, cu Anexa - parte integranta, constituie Anexa si parte 

integranta din prezenta Hotarare. 

Art.3 – Se aproba cofinantarea obiectivul de investitii prevazut la Art.1 de mai sus, astfel: 

a) Delegatarul - Beneficiar - UAT Comuna Romanu - va cofinanta din bugetul local -executia 

lucrarilor pentru obiectivul de investitii - cu suma de 19.082,21 lei inclusiv TVA, reprezentand 

costul materialelor necesare lucrarilor, conform Devizului estimativ - Anexa - parte integranta din 

Acordul prevazut la Art.2 de mai sus; 

b) Operatorul – Executant – SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA - va cofinanta din 

Fondul IID - executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii - cu suma totala de 36.725,701 lei 

inclusiv TVA, reprezentand cheltuieli cu manopera, conform Devizului estimativ - Anexa - parte 

integranta din Acordul prevazut la Art.2 de mai sus. 

Art.4 – Se mandateaza Primarul Comunei Romanu – doamna Ionita Steluta, sa semneze, in numele 

Delegatarului - Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Romanu - Acordul - privind finantarea 

si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Extindere retea apa, str. Salcamilor (150 ml) si 

str. Mihai Eminescu (200 ml), Comuna Romanu” - cu Anexa - parte integranta - si a altor 

documente necesare realizarii investitiilor. 

Art.5 – Prezenta Hotarare cu Anexa - parte integranta - va fi adusa la cunostinta publica si 

comunicata, in conditiile legii, prin grija secretarului general al Comunei Romanu si dusa la 

indeplinire prin grija Primarului Comunei Romanu. 

Art.6 – Prin grija secretarului general al Comunei Romanu, prezenta Hotarare si Anexa - parte 

integranta, vor fi comunicate intr-un exemplar original Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

“Dunarea” Braila si intr-un exemplar original, Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice 

Dunarea Braila SA. 

Aceasta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi, din numarul total de 11 consilieri locali in 

functie - indeplinindu-se cerinta de majoritate absoluta - din numarul total al consilierilor locali in 

functie. 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                          

.                  CONSILIER, 

                         CONTRASEMNEAZA 

                        SECRETAR GENERAL                    

              Strîmbenu Gabriel Romeo                                        Zainea Cristian George 
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ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 

COMUNA ROMANU 

PRIMAR 

 

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

                                                                          din 22.11.2021 

 

Privind:Aprobarea executiei lucrarilor la obiectivul de investitii „Extindere retea apa, str. Salcamilor (150 

ml) si str. Mihai Eminescu (200 ml), Comuna Romanu” - in valoare totala de 55.807,911 lei inclusiv 

TVA, cofinantarea acestora cu suma de 19.082,21 lei inclusiv TVA, precum si aprobarea Acordului 

privind finantarea si executia acestor lucrari - cu Anexa - parte integranta 

 

        Avand in vedere: 

- Adresa nr.5124 din 09.11.2021 a UAT Comuna Romanu, inregistrata la Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara “Dunarea” Braila sub nr.1379 din 09.11.2021, prin care s-a solicitat sprijinul in realizarea 

extinderii retelei de apa, in parteneriat intre UAT Comuna Romanu in calitate de Delegatar - Beneficiar si 

SC Compania de Utilitati Publice “Dunarea” Braila SA in calitate de Operator – Executant; 

- Adresa nr.1379 din 09.11.2021 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Dunarea” Braila, prin care 

se comunica demersurile realizate de Asociatie la Operator, in vederea realizarii procedurii de perfectare a 

unui Acord de finantare si executie a lucrarilor de investitii pentru extinderea retelei de apa apartinand 

UAT Comuna Romanu; 

- Adresa nr.22921 din 11.11.2021 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.1380 din 12.11.2021, 

prin care comunica Devizul estimativ pentru executia extinderii retelei de apa apartinand UAT Comuna 

Romanu; 

- Adresa nr.1379 din 12.11.2021 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Dunarea” Braila, prin care 

se comunica documentatia necesara in vederea adoptarii hotararii; 

-  prevederile alineatului 1) – punctele 1, 3, 4, 5 si 7 si ale alineatului 2) ale Articolului 16 – Drepturile 

Delegatarului din Sectiunea 1 - Drepturile si obligatiile Delegatarului din Capitolul III – Partile 

Contractante din Titlul I – Dispozitii Generale privind Delegarea, din Dispozitii Generale ale Contractului 

de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 – cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile alineatului 1) - punctele 7, 8, 9, 13, 14, 15 si 16 al Articolului 17 – Obligatiile Delegatarului 

din Sectiunea 1 – Drepturile si obligatiile Delegatarului din Capitolul III – Partile Contractante din Titlul I 

– Dispozitii Generale privind Delegarea din Dispozitii Generale ale  

Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 – cu modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile Articolului 18 – Principiile de baza ale Serviciilor - alineatul 1) - literele a), b), c) din 

Sectiunea 2 – Obligatiile Operatorului din Capitolul III – Partile Contractante din Titlul I – Dispozitii 

Generale privind Delegarea din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 

10.09.2009 – cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile punctului 1 ale Articolului 20 – Obligatii Generale privind Lucrarile din Sectiunea 2 – 

Obligatiile Operatorului din Capitolul III – Partile Contractante din Titlul I – Dispozitii Generale privind 

Delegarea din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 – cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Art.4 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarara „Dunarea” Braila; 

- prevederile OUG nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, 

înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază 

de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- prevederile pozitiei 14 – Sectiunea 7 – Centru Operational Imprejurimi din Programul de Investitii si 

Dotari pentru perioada 2021-2025 finantate de catre Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea 

Braila SA din Fondul de Dezvoltare – IID – aprobat prin Hotararea nr.14 din 12.08.2021 a Adunarii 

Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Dunarea” Braila; 

- prevederile Art.44 alin.(1) din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
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- prevederile Art.129  alin.(1), alin.(2) litera b), litera c), litera d) si litera e), alin.(3) litera d), alin.(4) 

literele a), d), e), f) si g), alin.(6) litera a) si alin.(7) litera n), ale Art.197 alin.(4) din O.U.G. nr.57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Romanu; 

- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Romanu; 

In temeiul prevederilor Articolului 10 - Lucrarile de Extindere sau Consolidare / Reabilitare Finantate de 

catre Operator - din Capitolul II - Finantarea Lucrarilor / Investitiilor - din Titlul II - Sistemul de Lucrari - 

din Dispozitii Speciale - Partea Comuna a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 – cu 

modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile Art.139 alin.(3) literele d) si g), 

coroborate cu prevederile Art.196 alin.(1) litera a) din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

                                                                        H O T A R A S T E : 

 

Art.1 – Se aproba executia lucrarilor la obiectivul de investitii „Extindere retea apa, str. Salcamilor (150 

ml) si str. Mihai Eminescu (200 ml), Comuna Romanu”, in valoare totala de 55.807,911 lei inclusiv TVA. 

Art.2 – (1) Se aproba Acordul privind finantarea si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii 

„Extindere retea apa, str. Salcamilor (150 ml) si str. Mihai Eminescu (200 ml), Comuna Romanu” - cu 

Anexa - parte integranta. 

(2) Acordul prevazut la alin.(1) de mai sus, cu Anexa - parte integranta, constituie Anexa si parte 

integranta din prezenta Hotarare. 

Art.3 – Se aproba cofinantarea obiectivul de investitii prevazut la Art.1 de mai sus, astfel: 

a) Delegatarul - Beneficiar - UAT Comuna Romanu - va cofinanta din bugetul local -executia lucrarilor 

pentru obiectivul de investitii - cu suma de 19.082,21 lei inclusiv TVA, reprezentand costul materialelor 

necesare lucrarilor, conform Devizului estimativ - Anexa - parte integranta din Acordul prevazut la Art.2 

de mai sus; 

b) Operatorul – Executant – SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA - va cofinanta din 

Fondul IID - executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii - cu suma totala de 36.725,701 lei inclusiv 

TVA, reprezentand cheltuieli cu manopera, conform Devizului estimativ - Anexa - parte integranta din 

Acordul prevazut la Art.2 de mai sus. 

Art.4 – Se mandateaza Primarul Comunei Romanu – doamna Ionita Steluta, sa semneze, in numele 

Delegatarului - Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Romanu - Acordul - privind finantarea si 

executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Extindere retea apa, str. Salcamilor (150 ml) si str. 

Mihai Eminescu (200 ml), Comuna Romanu” - cu Anexa - parte integranta - si a altor documente necesare 

realizarii investitiilor. 

Art.5 – Prezenta Hotarare cu Anexa - parte integranta - va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in 

conditiile legii, prin grija secretarului general al Comunei Romanu si dusa la indeplinire prin grija 

Primarului Comunei Romanu. 

Art.6 – Prin grija secretarului general al Comunei Romanu, prezenta Hotarare si Anexa - parte integranta, 

vor fi comunicate intr-un exemplar original Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Dunarea” Braila si 

intr-un exemplar original, Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA. 

 

 

 

 

                                                                    PRIMAR, 

 

                                                             IONIȚĂ  STELUȚA 


