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H O T A R A R E A   NR.48 

din 31.08. 2022 

pentru: aprobarea Actului Aditional nr.25 privind modificarea punctului 4 al alin.(2) al 

Articolului 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - din Capitolul 1 - Sistemul Financiar - 

Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din Dispozitii Generale ale Contractului de 

Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare - in baza 

Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 2025 - actualizata –  
 

      Consiliul Local al Comunei Romanu, intrunit in sedinţa extraordinară la data de 

31.08.2022; 
 

Având in vedere: 

 

- Adresa nr.S2816 din 14.06.2022 a Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea 

Braila SA, inregistrata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila sub nr.592 din 

14.06.2022, prin care a solicitat aprobarea Strategiei de Tarifare a Serviciilor actualizata de 

consultantul ISPE Proiectare si Consultanta SA si includerea acesteia, prin Act Aditional, in 

Contractul de Delegare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare si a 

comunicat : 

 

 Memoriul tehnic al Lucrarii „Actualizarea evolutiei tarifelor pentru serviciile de 

alimentare cu apa si canalizare rezultate in urma aprobarii proiectului “Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 - 2020” - cu 

influenta pretului de achizitie a energiei electrice conform contractelor existente - cu Anexele - 

parte integranta - elaborat de catre consultantul ISPE Proiectare si Consultanta SA, in baza 

Actului Aditional nr.2 / iunie 2022 la Contractul nr.11/8905/2022, conform prevederilor OUG 

nr.27 din 18 martie 2022; 

 

 Notificarea nr.S3257/03.06.2022 comunicata de catre Operator - Ministerului 

Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul 

Operational Infrastructura Mare, inregistrata sub nr.62760/06.06.2022, in scopul avizarii 

Strategiei de Tarifare a Serviciilor, actualizata cu influenta rezultata din aplicarea mecanismului 



de plafonare a pretului la energia electrica pentru perioada 01.04.2022 – 31.03.2023 - elaborata de 

catre consultantul ISPE Proiectare si Consultanta SA; 

 Adresa nr.62760 din 10.06.2022 emisa de Ministerul Investitiilor si Proiectelor 

Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura 

Mare, inregistrata la Operator sub nr.S3412 din 10.06.2022, prin care avizeaza favorabil 

propunerea Operatorului de actualizare a Strategiei de Tarifare a Serviciilor; 

- Adresele Operatorului nr.S3976 din 05.07.2022 si nr.15642 din 18.07.2022, inregistrate la 

Asociatie sub nr.672 din 06.07.2022 si sub nr.695 din 18.07.2022, prin care a comunicat situatia 

determinata de influenta cresterii pretului la energia electrica si efectele provocate de aceste 

cresteri, coroborata cu aplicarea mecanismului de plafonare a pretului la energia electrica 

conform prevederilor OUG nr.27 din 18 martie 2022, precum si necesitatea actualizarii Strategiei 

de Tarifare in scopul asigurarii functionarii companiei si a sustenabilitatii POIM;  

- Adresa nr.740 din 26.07.2022 a Asociatiei, inregistrata la Operator sub nr.S4365 din 

26.07.2022, prin care a comunicat punctul de vedere privind actualizarea Strategiei de Tarifare a 

Serviciilor, la pozitia “Ajustare in termeni reali - pret/tarif apa/canal - anul 2022” prevazuta in 

Planul anual de evolutie a preturilor si tarifelor serviciilor din aceasta Strategie; 

 

- Adresa nr.741 din 26.07.2022 a Asociatiei, prin care a solicitat - adoptarea de catre 

autoritatile deliberative ale membrilor Asociati – UAT - a prezentei Hotarari; 
 

- Strategia de Tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru 

perioada 2021 - 2025 in Aria Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea 

Braila S.A. - actualizata; 
 

- Actul Aditional nr.25 - privind modificarea punctului 4 al alin.(2) al Articolului 36 - 

Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - din Capitolul 1 - Sistemul Financiar - Titlul II - 

Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a 

Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare - in baza Strategiei de 

Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 2025 - actualizata; 
 

- Hotararea nr.23 din 25.02.2021 a Consiliului Local al Comunei Romanu pentru aprobarea 

Actului Aditional nr.24 - privind modificarea si completarea unor prevederi ale Dispozitiilor 

Generale, Dispozitiilor Speciale - Partea Comuna, Dispozitiilor Speciale - Partea de Apa si 

Dispozitiilor Speciale - Partea de Canalizare - ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 

Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si 

completarile ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 – 2025; 
 

- Hotararea nr.11 din 28.05.2021 a Adunarii Generale a Asociatiei - pentru aprobarea Actului 

Aditional nr.24 privind modificarea si completarea unor prevederi ale Dispozitiilor Generale, 

Dispozitiilor Speciale – Partea Comuna, Dispozitiilor Speciale – Partea de Apa si Dispozitiilor 



Speciale – Partea de Canalizare – ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 

Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile 

ulterioare, in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 – 2025, cu Anexa - 

parte integranta; 

Tinand cont de : 

- prevederile Ordonantei de Urgenta nr.27 din 18 martie 2022 privind masurile aplicabile 

clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 

2023, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul energiei; 

- prevederile alin.(7) si alin.(9) ale Articolului 1 - Drepturi si obligatii suplimentare ale 

partilor - Sectiunea 1. Conditii Specifice aplicabile sectorului de apa / apa uzata – din Contractul 

de Finantare nr.422/03.12.2020 - Cod SMIS 2014+136502 - al Proiectului Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Braila in perioada 2014 – 2020; 

- prevederile Articolului 25 - Modificarea/Ajustarea Preturilor si Tarifelor - din Titlul III – 

Sistemul de Preturi si Tarife – din Dispozitii Speciale – Partea Comuna a Contractului de 

Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Art.5 alin.(1) - Obiectivele Asociatiei – literele g) si h) si ale alin.(2) literele c), f), 

j) si k); ale Art.16 alin.(1), alin.(3) literele a) si e); ale Art.17 alin.2 litera b) - Strategia de 

Dezvoltare - punctul 2, litera  c) - Strategia de tarifare a Serviciilor - punctul 3 si litera d) - 

Contractul de delegare a gestiunii Serviciului - din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Dunarea Braila; 

- prevederile Art.129 alin.(1) si alin.(7) litera n), ale Art.132, ale Art.139 alin.(1), ale Art.154 

alin.(6), ale Art.155 alin.(5) literele a) si c), ale Art.196 alin.(1) lit.a), ale Art.197 alin.(1) si alin.(4) 

din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Romanu, Judetul Braila; 

- Raportul şi avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Romanu; 
 

 

In temeiul :- prevederilor Articolului 56 - Modificarea de Comun Acord - Capitolul III – 

Modificarea Termenilor si Conditiilor prezentului Contract de Delegare - Titlul IV – Dispozitii 

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

modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederilor Art.5 alin.(1) - Obiectivele Asociatiei - litera a), alin.(2) litera i); ale Art.16 

alin.(1); ale Art.17 alin.(2) litera c) - Strategia de Tarifare a Serviciilor - punctele 1, 2 si 3 si ale 

literei d) - Contractul de delegare a gestiunii Serviciului - punctele 1, 2 si 5 - din Statutul Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 



- prevederilor Art.3 alin.(1), Art.9 alin.(2) litera d), Art.43 alin.(3) si alin.(5) si ale Art.52
1
 

din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederilor Art.10, Art.35 alin.(2) si ale Art.36 alin.(2) din Legea nr.241/2006 - Legea 

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- prevederilor Art.35 alin.(3) coroborate cu prevederile Art.36
6
 alin.(6) din Legea 

nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare - republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare, aduse de punctele 12 si 15 ale Art.I din Ordonanta de Urgenta nr.144 

din 30 decembrie 2021; 

 - prevederilor Art.139 alin.(3) litera d), 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. (1) Se aproba - Actul Aditional nr.25 - privind modificarea punctului 4 al alin.(2) al 

Articolului 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - din Capitolul 1 - Sistemul Financiar - 

Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din Dispozitii Generale ale Contractului de 

Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare - in baza 

Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 2025 - actualizata - Anexa si parte 

integranta din prezenta Hotarare. 

(2) Modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile 

si completarile ulterioare - adusa prin Actul Aditional nr.25 - prevazut la alin.(1) de mai sus, va fi 

inclusa in acest Contract. 

Art.2. Se acorda mandat special domnului Dragomir Viorel - Marian - Presedinte al 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - in calitate de Delegatar - sa semneze 

Actul Aditional nr.25 - prevazut la Art.1 de mai sus - in numele si pe seama membrului asociat - 

Unitatea Administrativ Teritoriala - Comuna Romanu - in calitate de Delegatar. 

Art.3. (1) Prezenta Hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in conditiile 

legii, prin grija secretarului general al UAT Comuna Romanu si dusa la indeplinire prin grija 

Primarului Comunei Romanu.  

(2) Prin grija secretarului general al UAT Comuna Romanu se va comunica Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - prezenta Hotarare cu Anexa - parte integranta - in 

2 (doua) exemplare originale. 

(3) Prin grija Asociatiei, un exemplar original al Hotararii si al Anexei - parte integranta, 

prevazute la alin.(2) de mai sus, vor fi comunicate Operatorului S.C. Compania de Utilitati 



Publice Dunarea Braila SA, in scopul semnarii Actului Aditional nr.25 - Anexa si parte integranta 

- din prezenta Hotarare. 

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 LOCAL  

                          CONTRASEMNEAZA 

                          SECRETAR GENERAL                          

                               Mitu Georgel                                                             Zainea Cristian George 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


