
 

 
R O M A N I A 

J U D E T U L   B R A I L A 
CONSILIUL LOCAL ROMANU 

TEL / FAX : 0239.697142 Str. Sfatului   Nr. 10 
E-MAIL:primariaromanu@ymail.comwww.primariaromanu.ro 

Operator date cu caracter personal nr.0019288 
 

HOTĂRÂREA NR.20 

25.03.2022 

 

               Privind : aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT – Comuna Romanu 

privind Consiliul local al comunei Romanu și UAT – Comuna Maxineni prin Consiliul local 

al comunei Maxineni pentru participarea in comun la proiectul de investitii: „Sistem public 

de distribuție inteligenta a gazelor naturale in comunele Romanu si Maxineni, judetul 

Braila” 

 

Consiliul local al comunei ROMANU întrunit în ședință „ordinară”, publică, în data  de 

25.03.2022 

           Luând în dezbatere: 

          Proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT – 

Comuna Romanu prin Consiliul local al comunei Romanu și UAT – Comuna Maxineni prin 

Consiliul local al comunei Maxineni pentru realizarea în comun a proiectului de investitii „Sistem 

public de distribuție inteligenta a gazelor naturale in comunele Romanu si Maxineni, judetul 

Braila”  ce va fi depus spre finantare prin Programul Anghel Saligny – OUG 95/2021 “Sisteme 

de distributie a gazelor naturale, inclusiv a bransamentelor, precum si a racordului la 

sistemul de transport al gazelor naturale” 

        Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere 

încheiat între UAT – Comuna Romanu prin Consiliul local al comunei Romanu și UAT – Comuna 

Maxineni prin Consiliul local al comunei Maxineni pentru realizarea în comun a proiectului de 

investitii: „ Sistem public de distribuție inteligenta a gazelor naturale in comunele Romanu si 

Maxineni, judetul Braila”; 

- raportul de specialitate nr.____/martie 2022 al Compartimentului contabilitate din 

cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Romanu; 

            Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

             Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art. 173 alin. 7 lit. a și art. 174 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

- OUG 95/2021 Programul Anghel Saligny - “Sisteme de distributie a gazelor 

naturale, inclusiv a bransamentelor, precum si a racordului la sistemul de transport al 

gazelor naturale” 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

            -In baza art.129 alin.1,2 litera ”b,c”, alin.4 lit.”d,e”, coroborat cu alin.7 litera”k”,alin.9,lit.c 

din OUG nr.57/2019;                                                                                                                                                                   

.         -În temeiul art.139 alin.1 lit.a si art.196,alin.1 lit.a din OUG nr.57/5.07.2019, privind Codul 

Administrativ; 
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HOTĂRÂRĂȘTE: 

 

           Art.1. Se aprobă Acordul de asociere încheiat între UAT – Comuna Romanu prin 

Consiliul local al comunei Romanu și UAT – Comuna Maxineni prin Consiliul local al 

comunei Maxineni pentru realizarea în comun a proiectului de investitii: „Sistem public de 

distribuție inteligenta a gazelor naturale in comunele Romanu si Maxineni, judetul Braila” 

          Art.2. Se mandatează UAT Comuna Romanu, ca lider de asociere iar primarul comunei 

Romanu, Steluta Ionita este desemnata ca reprezentant legal în vederea semnării și depunerii 

tuturor diligențelor necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor acordului. 

          Art.3. Transformarea Acordului Asociere in Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) 

in maxi un an de zile de la semnarea acestuia ]n vederea solicitării în Programul de finanțare 

“Anghel Saligny” a obiectivului de investiții „Sistem public de distribuție inteligenta a gazelor 

naturale in comunele Romanu si Maxineni, judetul Braila” este acceptat la finantare. 

          Art.4. Primarul comunei Romanu, prin intermediul Serviciului investiții, dezvoltare și al 

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Romanu, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        Art.5. Prin intermediul secretarului general al comunei Romanu prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Județului Braila și pe pagina de internet a comunei, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Braila; Consiliului local al comunei Măxineni. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 

139 alin. 3 lit. d, art. 139 lit. f și art. 5 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu un număr de 11 voturi „pentru”. 

Număr consilieri locali în funcție: 11 Număr consilieri locali prezenți: 11 

Număr voturi împotrivă: 0 Abțineri de la vot: 0 

 

 

 
 
 
 
 
 
                Președinte de ședință,                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
 
           Strimbeanu Gabriel Romeo 
                                                                                                           Secretar general,    
                                                                                                      Zainea Cristian George  
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P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E 

21.03.2022 

 

               Privind : aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT – Comuna Romanu 

privind Consiliul local al comunei Romanu și UAT – Comuna Maxineni prin Consiliul local 

al comunei Maxineni pentru participarea in comun la proiectul de investitii: „Sistem public 

de distribuție inteligenta a gazelor naturale in comunele Romanu si Maxineni, judetul 

Braila” 

 

Consiliul local al comunei ROMANU întrunit în ședință „ordinară”, publică, în data  de 

25.03.2022 

           Luând în dezbatere: 

          Proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT – 

Comuna Romanu prin Consiliul local al comunei Romanu și UAT – Comuna Maxineni prin 

Consiliul local al comunei Maxineni pentru realizarea în comun a proiectului de investitii „Sistem 

public de distribuție inteligenta a gazelor naturale in comunele Romanu si Maxineni, judetul 

Braila”  ce va fi depus spre finantare prin Programul Anghel Saligny – OUG 95/2021 “Sisteme 

de distributie a gazelor naturale, inclusiv a bransamentelor, precum si a racordului la 

sistemul de transport al gazelor naturale” 

        Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere 

încheiat între UAT – Comuna Romanu prin Consiliul local al comunei Romanu și UAT – Comuna 

Maxineni prin Consiliul local al comunei Maxineni pentru realizarea în comun a proiectului de 

investitii: „ Sistem public de distribuție inteligenta a gazelor naturale in comunele Romanu si 

Maxineni, judetul Braila”; 

- raportul de specialitate nr.____/martie 2022 al Compartimentului contabilitate din 

cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Romanu; 

                         Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art. 173 alin. 7 lit. a și art. 174 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

- OUG 95/2021 Programul Anghel Saligny - “Sisteme de distributie a gazelor 

naturale, inclusiv a bransamentelor, precum si a racordului la sistemul de transport al 

gazelor naturale” 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

În temeiul art. 182 alin. 1 și alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

            -In baza art.129 alin.1,2 litera ”b,c”, alin.4 lit.”d,e”, coroborat cu alin.7 litera”k”,alin.9,lit.c 

din OUG nr.57/2019;                                                                                                                                                                   
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.         -În temeiul art.139 alin.1 lit.a si art.196,alin.1 lit.a din OUG nr.57/5.07.2019, privind Codul 

Administrativ; 

 

 

 

HOTĂRÂRĂȘTE: 

 

           Art.1. Se aprobă Acordul de asociere încheiat între UAT – Comuna Romanu prin 

Consiliul local al comunei Romanu și UAT – Comuna Maxineni prin Consiliul local al 

comunei Maxineni pentru realizarea în comun a proiectului de investitii: „Sistem public de 

distribuție inteligenta a gazelor naturale in comunele Romanu si Maxineni, judetul Braila” 

          Art.2. Se mandatează UAT Comuna Romanu, ca lider de asociere iar primarul comunei 

Romanu, Steluta Ionita este desemnata ca reprezentant legal în vederea semnării și depunerii 

tuturor diligențelor necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor acordului. 

          Art.3. Transformarea Acordului Asociere in Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) 

in maxi un an de zile de la semnarea acestuia ]n vederea solicitării în Programul de finanțare 

“Anghel Saligny” a obiectivului de investiții „Sistem public de distribuție inteligenta a gazelor 

naturale in comunele Romanu si Maxineni, judetul Braila” este acceptat la finantare. 

. 

          Art.4. Primarul comunei Romanu, prin intermediul Serviciului investiții, dezvoltare și al 

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Romanu, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        Art.5. Prin intermediul secretarului general al comunei Romanu prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Județului Braila și pe pagina de internet a comunei, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Braila; Consiliului local al comunei Măxineni. 

 

 

 

 

 

                                                                     PRIMAR, 

 

 

                                                             IONIȚĂ  STELUȚA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexa la Hotărârea 

 
Consiliului Local al comunei Romanu nr.........din 25.03.2022 

 
 

Consiliul Local al comunei Maxineni Nr.............din .................. 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 

încheiat între UAT Comuna Romanu prin Consiliul local al comunei Romanu și UAT 
comuna Maxineni prin Consiliul local al comunei Maxineni pentru realizarea în comun a 

proiectului de investitii: „Sistem public de distribuție inteligenta a gazelor naturale in 
comunele Romanu si Maxineni, judetul Braila” 

 
Art. I. - Părțile 
 
1.1 UAT – comuna _________, prin CONSILIUL LOCAL _________, cu sediul în 

__________________________, județul Braila, reprezentat prin primar - 
____________________________, în calitate de asociat - lider de asociere 

Și 
 
1.2 UAT - comuna _________, prin CONSILIUL LOCAL _________, cu sediul în 

__________________________, județul Braila, reprezentat prin primar - 
____________________________, în calitate de asociat partener 

au convenit asupra încheierii prezentului acord de asociere în următoarele condiții: 
 

Art. II. - Obiectul acordului 
 
       II.1. Părțile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea realizării cadrului necesar 
pentru furnizarea unui serviciu de interes zonal prin înființarea „Sistem public de distribuție 
inteligenta a gazelor naturale in comunele Romanu si Maxineni, judetul Braila” – serviciu 
de interes public . 
       II.2. În prima etapă părțile se asociază pentru inscrierea in programul de finantare OUG 
95/2021 Programul Anghel Saligny si pentru depunerea Cererii de Finantare 
       II.3. În maxim un an de zile de la semnarea acordului și în situația în care Cererea de 
Finantare pentru proiectul de investiii propus, va fi finantata prin Programul Anghel Saligny-
OUG.95/2021, atunci prezentul Acord de Asocierea a celor doua UAT-uri va capata structura 
juridica sub forma unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara, iar prin viitorul ADI se va derula 
implementarea investitiei „Sistem public de distribuție inteligenta a gazelor naturale in 
comunele Romanu si Maxineni, judetul Braila” 
       II.4. Investiția „Sistem public de distribuție inteligenta a gazelor naturale in comunele 
Romanu si Maxineni, judetul Braila” se va realiza pe teritoriul celor două UAT-uri asociate. 
Fiecare asociat va deține o cotă de proprietate in procentul corespunzător (calculat pe baza 
investitiilor necesare pentru fiecare UAT in parte) și unei obligații de finanțare și întreținere în 
același procent. 
        Art. III. - Valoarea acordului 
        III.1 Acordul de asociere nu obliga partile la vreo plata comuna, in aceasta etapa. Platile 
pentru elaborarea documentatiilor si a tuturor celorlalte cheltuieli generate de implementarea 
proiectului, vor fi gestionate prin Asociatia de Dezvoltare Locala, dupa aprobarea solicitarii de 
finantare. Pentru etapa de inscriere a Cererii de Finantare, fiecare membru al Acordului de 
Asociere va suporta cheltuielile proprii generate de aceasta prima etapa. 
        Art. IV. - Durata acordului 
        IV.1 Prezentul acord de asociere se încheie pe o perioadă de maxim 1 an, intrând în 



vigoare de la data semnării lui de către reprezentanții celor doi asociați, cu posibilitatea prelungirii 
prin act adițional, la solicitarea motivată a oricărui asociat. 
 
 
       Art. V. - Drepturile și obligațiile părților 
       V.1 Drepturile și obligațiile asociatului - lider de asociere - UAT Comuna Romanu: 
       V.1.1. Drepturile și obligații privind realizarea in comun a proiectului de investitii: „Sistem 
public de distribuție inteligenta a gazelor naturale in comunele Romanu si Maxineni, 
judetul Braila” 
 

a. ) urmărește și răspunde pentru încadrarea solicitarii de finantare in termenul stabilit de 
finantator respectiv Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei; 

b. ) urmărește respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, 
economică și juridică (subcontractanți, termene de decontare, sume aferente etc.); 

c. ) aprobă Cererea de Finantare si Devizul General 
d. ) transmite comunei Maxineni informații despre progresul serviciilor, precum și orice 

alte date solicitate cu privire la obiectul acordului de asociere; 
e. ) la cererea comunei Maxineni va pune la dispoziția reprezentanților acestuia 

documentațiile solicitate. 
 
V.2. Drepturile și obligațiile asociatului partener UAT Comuna Maxineni 
V.2.1 Drepturile și obligații privind realizarea in comun a proiectului de investitii: „Sistem public 
de distribuție inteligenta a gazelor naturale in comunele Romanu si Maxineni, judetul 
Braila” 

a. ) furnizeaza datele necesare elaborarii Cererii de Finantare 

b. ) participă în cadrul intalnirilor in cadrul carora se vor stabili solutiile si strategia de 
finantare. 

c. ) aprobă Cererea de Finantare si Devizul General 
 

Art. VI. - Coordonarea acordului de asociere 
VI.1 Fiecare asociat își desemnează responsabilii pentru realizarea componentelor obiectivului 
convenit, constituind în acest sens o comisie de lucru mixtă, compusă din angajați ai celor două 
autorități administrative, desemnați prin dispoziții, de către Primarul comunei Romanu și Primarul 
comunei Maxineni, care își va desfășura activitatea în baza unui regulament de organizare și 
funcționare propriu. 
VI.2 Asociatii vor desemna impreuna un responsabil legal al proiectului de investitii 
 
Art. VII. - Răspunderea asociaților 
VII.1 Față de terți va răspunde asociatul care contractează singur drepturi și obligații prin actele 
încheiate cu aceștia. 
VII.2 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una 
dintre părți dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă 
adresată părții în culpă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării nerespectării 
clauzelor acordului. În cazul în care se constată că, urmare nerespectării clauzelor, s-a creat un 
prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune- 
interese, după caz, conform normelor legale in vigoare. 
 
Art. VIII. - Încetarea acordului de asociere 
VIII.1 Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, dacă nu s-a convenit prelungirea 
acestuia, prin acordul părților, sau in cazul finantarii Cererii de Finantare, Acordul de Asociere 
inceteaza prin transformarea acestuia in Asociatie de Dezvoltare Locala; 
VIII.2 Prin hotărârea autorităților deliberative a celor doi asociați, anterior expirării duratei 
acordului, ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în conformitate 
cu prevederile art.VII.2 din prezentul acord; 
VIII.3 Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obiectului de activitate sau a 
obligațiilor asumate de părți; 
VIII.4 În alte cazuri prevăzute de lege. 

 
Art. IX. - Amendamente 
IX.1 Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia, de a conveni prin hotărâri ale autorităților 
deliberative, modificare clauzelor prezentului acord prin act adițional. 



 
ART.X. - Forța majoră 
X.1 Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a 
obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment 
independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului 
și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. 
X.2 Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, 
în maximum 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu avertizare asupra 
efectelor și întinderii posibile a forței majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile 
de la apariție. Data de referință este data ștampilei poștei de expediere. Dovada va fi certificată 
de Camera de Comerț și Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă. 
X.3 Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea 
cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 
X.4 Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare 
partener poate renunța la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părți nu are dreptul 
de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile 
până la această dată. 

 
ART. XI. - Soluționarea litigiilor 
XI.1 Asociații vor depune toate eforturile și diligențele pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea prezentului acord de parteneriat. 
XI.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații nu reușesc să 
rezolve în mod amiabil o divergență apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze 
de către instanțele judecătorești de drept comun competente. 

 
ART. XII. - Dispoziții finale 
XII.1 Prezentul acord constituie voința comună a părților și s-a semnat astăzi ,_______în 2 
(două) exemplare originale, de egală valoare juridică, câte unul pentru 
fiecare din părți. 
 
 
ASOCIAT – LIDERUL ASOCIERII                                                     ASOCIAT PARTENER 
UAT – comuna Romanu                                                   UAT – comuna ______________ 
Prin Consiliul local al comunei Romanu   Prin Consiliul local al comunei ___________ 
PRIMAR ,Ioniță Steluța     
                                                                                      PRIMAR _______________________ 

Avizat,  
Secretar general    
Zainea Cristian George                                                            



 


