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R O M A N I A 

JUDETUL BRAILA 
COMUNA ROMANU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU 
               

H O T A R A R E A  NR. 53  

din  13 August 2019  

privind: insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu 

apa (vechi) al Comunei Romanu, aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul 

privat al Comunei a acestor bunuri in vederea scoaterii din functiune  si aprobarea casarii 

acestora. 
 

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

data de 13.08.2019; 

 Avand in vedere: 

- Adresa nr.677 din 24.06.2019 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea 

Braila inregistrata la Operator sub nr. S2926 din 25.06.2019 comunicata spre stiinta UAT 

Comuna Romanu, prin care i se solicita Operatorului sa faca aplicarea - Procedurii – 

stabilite pentru intreaga Arie Delegata referitoare la casarea, scoaterea din functiune si 

valorificarea unor bunuri de retur cu durata normala de utilizare  consumata – Procedura 

– aplicabila si Bunurilor de Retur apartinand sistemului public de alimentare cu apa 

(vechi) al Comunei Romanu; 

- Adresa comuna inregistrata sub nr.882 din 07.08.2019 la Asociatie si sub nr. S3645 

din 07.08.2019 la Operator prin care se solicita adoptarea de catre organul deliberativ al 

Unitatii noastre Administrativ Teritoriale a unei hotarari, privind insusirea inventarului 

bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa (vechi) al Comunei Romanu, 

aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei a acestor bunuri in 

vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora; 

- Adresa nr.21792 din 20.12.2016 prin care Operatorul SC Compania de Utilitati 

Publice Dunarea Braila SA, ne-a comunicat : 

- Procesul verbal de Predare - Primire ( Preluare) a Bunurilor care constituie 

sistemul public de alimentare cu apa (vechi) apartinand Unitatii Administrativ Teritoriate  

Romanu inregistrat sub nr. 21329 / 13.12.2016 la Operator si sub nr. 4911/ 09.12.2016 la 

UAT Romanu; 

- Anexa nr. 1 APA – Lista Bunurilor de Retur care fac parte din sistemul public de 

alimentare cu apa care se predau din administrarea CUP Dunarea Braila in administrarea 

UAT Romanu intocmita de catre Comisiile Operative de Inventariere ale Operatorului si 

UAT Romanu; 
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- Decizia nr. 199 din 04.11.2016 a Directorului General al Operatorului privind 

numirea Comisiei Operative de Inventariere a elementelor de patrimoniu pentru UAT 

Romanu; 

- Dispozitia nr. 176 din 17.10.2016 a Primarului Comunei Romanu privind 

numirea Comisiei Operative de Inventariere a Bunurilor apartinand sistemului de 

alimentare cu apa al Comunei Romanu; 

- Decizia nr.27 din 28.11.2016 a Consiliului de Administratie prin care se 

insusesc propunerile de scoatere din functiune si de casare a Bunurilor de Retur aferente 

sistemului public de alimentare cu apa al UAT Romanu conform Anexei nr.1 atasate – 

Bunuri de Retur, care corespund cantitativ si valoric celor inscrise in Anexa nr. 1 APA la 

Procesul verbal de Predare - Primire ( Preluare) a Bunurilor care constituie sistemul 

public de alimentare cu apa (vechi) apartinand Unitatii Administrativ Teritoriate  Romanu 

inregistrat sub nr. 21329 / 13.12.2016 la Operator si sub nr. 4911/ 09.12.2016 la UAT 

Romanu; 

- prevederile Art.597 alin.2) litera e); prevederile Art.607 alin.1), alin.3) si alin.4) si 

prevederile Art.608 din OUG nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; 

- prevederile Art.21 alin.1 si alin.2 coroborate cu prevederile Art.18 din Legea 

nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

- prevederile Art.1 alin.2, Art.2, Art.7, Art.8 alin.1 si alin.2 din Legea nr.82/1991 - 

Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Art.1 alin.2 si Art.2 din OMFP nr.2861/09 octombrie 2009 pentru 

aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

- prevederile pct.1 lit.c) din Anexa 1 - Norme metodologice privind inregistrarea in 

contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor 

administrativ-teritoriale aprobate prin H.G.nr.1031 din 14 decembrie 1999, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

- prevederile Art.VI, Art.VII si Art.X din Anexa 1 a H.G. nr.548/1999 privind 

aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care apartin 

domeniului public al localitatilor - referitoare la inventarierea bunurilor si la insusirea 

inventarierii de catre organele deliberative ale UAT -; 

- prevederile Art.4, Art.8 alin.1, Art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998, cu modificarile 

si completarile ulterioare - referitoare la trecerea din domeniul privat in domeniul public a 

unor bunuri si la trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor bunuri - apartinand 

UAT - ; 
 



3 

 

 

- prevederile alin.3) al Articolului 10 - Inventarul Bunurilor de Retur - din Capitolul 

II - Bunurile Delegarii, coroborate cu prevederile punctului 17 ale alin.2) al Articolului 18 - 

Principiile de Baza ale Serviciilor - 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 - 

Modificat si Completat - Iulie 2018, referitoare la stabilirea in timpul inventarierii a 

bunurilor care pot fi casate, a aprobarii casarii bunurilor de catre organul deliberativ al 

Delegatarului la propunerea Operatorului ; 

- prevederile Articolelor 1, 2 si 4 ale O.G.nr.112/2000 pentru reglementarea 

procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care 

alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, coroborate 

cu prevederile Art.23 din Legea nr.15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului 

imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile ulterioare, 

referitoare la casarea si valorificarea bunurilor casate, apartinand UAT; 

- prevederile literelor j) si m) ale Articolului 71 - Documente Anexa la prezentul 

Contract - din Capitolul VI - Lista Anexelor - din Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul 

Contabil - din Dispozitii Generale ale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 

10.09.2009 cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Art.129 alin.(1), alin.(2) litera c), alin.(6) litera a), alin.(7) litera n), alin. 

(11) si alin. (14); Art.154 alin.(1), alin.(4) si alin.(6), Art.155 alin.(1) litera d), alin.(5) litera 

a) si litera d) si prevederile Art. 197 alin.(4) din OUG nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

Administrativ; 

- Referatul de aprobare al primarului  comunei Romanu; 

- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Romanu; 

In temeiul prevederilor art.129,pct.1 2i 2,lit.c și art.139 alin.(3) litera g) din OUG 

nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ : 

H O T A R A S T E : 

Art.1. Se insuseste inventarul bunurilor apartinand sistemului public de alimentare 

cu apa (vechi) al UAT Comuna Romanu, conform Anexei nr. 1 – Apa la  Procesul verbal de 

Predare - Primire ( Preluare) a Bunurilor, care constituie sistemul public de alimentare cu 

apa apartinand Unitatii Administrativ Teritoriate  Romanu inregistrat sub nr. 21329 / 

13.12.2016 la Operator si sub nr. 4911/ 09.12.2016 la UAT Romanu. 

Art.2. Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei 

Romanu, a bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apa (vechi) 

inscrise in Anexa nr.1 Apa  la Procesul verbal de Predare - Primire ( Preluare) a Bunurilor 

prevazut la Art.1 de mai sus, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, in 

conditiile legislatiei in vigoare. 
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Art.3. Se aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea bunurilor 

prevazute la Art.2 de mai sus. 

Art.4.(1) Se imputerniceste Operatorul - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea 

Braila SA: 

a) sa evalueze costurile operatiunilor de scoatere din functiune, demontare, 

dezafectare si altele ale Bunurilor prevazute la Art.2 de mai sus; 

b)  sa estimeze sumele care s-ar obtine din valorificarea bunurilor, dupa deducerea 

cheltuielilor aferente operatiunilor prevazute la alin.(1) lit. a) de mai sus; 

c)  sa opteze pentru solutia cea mai avantajoasa din punct de vedere financiar 

pentru Delegatar; 

d) sa efectueze operatiunile de scoatere din functiune, demontare, dezafectare, 

(altele) si valorificare a bunurilor prevazute la Art.2 de mai sus, cu respectarea legislatiei 

in vigoare. 

(2) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor prevazute la Art. 2 de mai sus, dupa 

deducerea cheltuielilor aferente operatiunilor prevazute la alin.(1) litera d) de mai sus, vor 

fi virate de catre Operator - Delegatarului UAT Comuna Romanu - si se fac venit la 

bugetul local. 

Art.7. Operatorul si Delegatarul isi vor actualiza si se vor pune de acord prin 

punctaj asupra evidentei contabile a bunurilor apartinand sistemului public de alimentare 

cu apa al Comunei Romanu, in baza prevederilor prezentei Hotarari.  

Art.8. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si celor interesati, prin 

grija secretarului Comunei si va fi comunicata pe email sau pe fax, imediat dupa adoptare, 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si Operatorului SC Compania de 

Utilitati Publice Dunarea Braila SA. 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata cu respectarea cerintelor Art.139 alin.(3) litera g) 

din OUG nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ. 

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA,  

           CALU  NECULAI                                                              CONTRASEMNEAZA, 

  SECRETARUL COMUNEI 

                                                                                              Zainea Cristian George 
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R O M A N I A 

JUDETUL BRAILA 
COMUNA ROMANU 

PRIMAR 
               

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

din  9 August 2019  

privind: Însusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu 

apa (vechi) al Comunei Romanu, aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul 

privat al Comunei a acestor bunuri in vederea scoaterii din functiune  si aprobarea casarii 

acestora. 
 

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

data de 13.08.2019; 

 Avand in vedere: 

- Adresa nr.677 din 24.06.2019 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea 

Braila inregistrata la Operator sub nr. S2926 din 25.06.2019 comunicata spre stiinta UAT 

Comuna Romanu, prin care i se solicita Operatorului sa faca aplicarea - Procedurii – 

stabilite pentru intreaga Arie Delegata referitoare la casarea, scoaterea din functiune si 

valorificarea unor bunuri de retur cu durata normala de utilizare  consumata – Procedura 

– aplicabila si Bunurilor de Retur apartinand sistemului public de alimentare cu apa 

(vechi) al Comunei Romanu; 

- Adresa comuna inregistrata sub nr.882 din 07.08.2019 la Asociatie si sub nr. S3645 

din 07.08.2019 la Operator prin care se solicita adoptarea de catre organul deliberativ al 

Unitatii noastre Administrativ Teritoriale a unei hotarari, privind insusirea inventarului 

bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa (vechi) al Comunei Romanu, 

aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei a acestor bunuri in 

vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora; 

- Adresa nr.21792 din 20.12.2016 prin care Operatorul SC Compania de Utilitati 

Publice Dunarea Braila SA, ne-a comunicat : 

- Procesul verbal de Predare - Primire ( Preluare) a Bunurilor care constituie 

sistemul public de alimentare cu apa (vechi) apartinand Unitatii Administrativ Teritoriate  

Romanu inregistrat sub nr. 21329 / 13.12.2016 la Operator si sub nr. 4911/ 09.12.2016 la 

UAT Romanu; 

- Anexa nr. 1 APA – Lista Bunurilor de Retur care fac parte din sistemul public de 

alimentare cu apa care se predau din administrarea CUP Dunarea Braila in administrarea 
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 UAT Romanu intocmita de catre Comisiile Operative de Inventariere ale 

Operatorului si UAT Romanu; 

- Decizia nr. 199 din 04.11.2016 a Directorului General al Operatorului privind 

numirea Comisiei Operative de Inventariere a elementelor de patrimoniu pentru UAT 

Romanu; 

- Dispozitia nr. 176 din 17.10.2016 a Primarului Comunei Romanu privind 

numirea Comisiei Operative de Inventariere a Bunurilor apartinand sistemului de 

alimentare cu apa al Comunei Romanu; 

- Decizia nr.27 din 28.11.2016 a Consiliului de Administratie prin care se 

insusesc propunerile de scoatere din functiune si de casare a Bunurilor de Retur aferente 

sistemului public de alimentare cu apa al UAT Romanu conform Anexei nr.1 atasate – 

Bunuri de Retur, care corespund cantitativ si valoric celor inscrise in Anexa nr. 1 APA la 

Procesul verbal de Predare - Primire ( Preluare) a Bunurilor care constituie sistemul 

public de alimentare cu apa (vechi) apartinand Unitatii Administrativ Teritoriate  Romanu 

inregistrat sub nr. 21329 / 13.12.2016 la Operator si sub nr. 4911/ 09.12.2016 la UAT 

Romanu; 

- prevederile Art.597 alin.2) litera e); prevederile Art.607 alin.1), alin.3) si alin.4) si 

prevederile Art.608 din OUG nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; 

- prevederile Art.21 alin.1 si alin.2 coroborate cu prevederile Art.18 din Legea 

nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

- prevederile Art.1 alin.2, Art.2, Art.7, Art.8 alin.1 si alin.2 din Legea nr.82/1991 - 

Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Art.1 alin.2 si Art.2 din OMFP nr.2861/09 octombrie 2009 pentru 

aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

- prevederile pct.1 lit.c) din Anexa 1 - Norme metodologice privind inregistrarea in 

contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor 

administrativ-teritoriale aprobate prin H.G.nr.1031 din 14 decembrie 1999, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

- prevederile Art.VI, Art.VII si Art.X din Anexa 1 a H.G. nr.548/1999 privind 

aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care apartin 

domeniului public al localitatilor - referitoare la inventarierea bunurilor si la insusirea 

inventarierii de catre organele deliberative ale UAT -; 

- prevederile Art.4, Art.8 alin.1, Art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998, cu modificarile 

si completarile ulterioare - referitoare la trecerea din domeniul privat in domeniul public a  
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unor bunuri si la trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor bunuri - apartinand 

UAT - ; 

- prevederile alin.3) al Articolului 10 - Inventarul Bunurilor de Retur - din Capitolul 

II - Bunurile Delegarii, coroborate cu prevederile punctului 17 ale alin.2) al Articolului 18 - 

Principiile de Baza ale Serviciilor - 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 - 

Modificat si Completat - Iulie 2018, referitoare la stabilirea in timpul inventarierii a 

bunurilor care pot fi casate, a aprobarii casarii bunurilor de catre organul deliberativ al 

Delegatarului la propunerea Operatorului ; 

- prevederile Articolelor 1, 2 si 4 ale O.G.nr.112/2000 pentru reglementarea 

procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care 

alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, coroborate 

cu prevederile Art.23 din Legea nr.15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului 

imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile ulterioare, 

referitoare la casarea si valorificarea bunurilor casate, apartinand UAT; 

- prevederile literelor j) si m) ale Articolului 71 - Documente Anexa la prezentul 

Contract - din Capitolul VI - Lista Anexelor - din Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul 

Contabil - din Dispozitii Generale ale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 

10.09.2009 cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Art.129 alin.(1), alin.(2) litera c), alin.(6) litera a), alin.(7) litera n), alin. 

(11) si alin. (14); Art.154 alin.(1), alin.(4) si alin.(6), Art.155 alin.(1) litera d), alin.(5) litera 

a) si litera d) si prevederile Art. 197 alin.(4) din OUG nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

Administrativ; 

- Referatul de aprobare al primarului  comunei Romanu; 

In temeiul prevederilor art.129,pct.1 2i 2,lit.c și art.139 alin.(3) litera g) din OUG 

nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ : 

 

H O T A R A S T E : 

 

Art.1. Se insuseste inventarul bunurilor apartinand sistemului public de alimentare 

cu apa (vechi) al UAT Comuna Romanu, conform Anexei nr. 1 – Apa la  Procesul verbal de 

Predare - Primire ( Preluare) a Bunurilor, care constituie sistemul public de alimentare cu 

apa apartinand Unitatii Administrativ Teritoriate  Romanu inregistrat sub nr. 21329 / 

13.12.2016 la Operator si sub nr. 4911/ 09.12.2016 la UAT Romanu. 

 



8 

 

 

Art.2. Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei 

Romanu, a bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apa (vechi) 

inscrise in Anexa nr.1 Apa  la Procesul verbal de Predare - Primire ( Preluare) a Bunurilor 

prevazut la Art.1 de mai sus, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, in 

conditiile legislatiei in vigoare. 

Art.3. Se aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea bunurilor 

prevazute la Art.2 de mai sus. 

Art.4.(1) Se imputerniceste Operatorul - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea 

Braila SA: 

a) sa evalueze costurile operatiunilor de scoatere din functiune, demontare, 

dezafectare si altele ale Bunurilor prevazute la Art.2 de mai sus; 

b)  sa estimeze sumele care s-ar obtine din valorificarea bunurilor, dupa deducerea 

cheltuielilor aferente operatiunilor prevazute la alin.(1) lit. a) de mai sus; 

c)  sa opteze pentru solutia cea mai avantajoasa din punct de vedere financiar 

pentru Delegatar; 

d) sa efectueze operatiunile de scoatere din functiune, demontare, dezafectare, 

(altele) si valorificare a bunurilor prevazute la Art.2 de mai sus, cu respectarea legislatiei 

in vigoare. 

(2) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor prevazute la Art. 2 de mai sus, dupa 

deducerea cheltuielilor aferente operatiunilor prevazute la alin.(1) litera d) de mai sus, vor 

fi virate de catre Operator - Delegatarului UAT Comuna Romanu - si se fac venit la 

bugetul local. 

Art.7. Operatorul si Delegatarul isi vor actualiza si se vor pune de acord prin 

punctaj asupra evidentei contabile a bunurilor apartinand sistemului public de alimentare 

cu apa al Comunei Romanu, in baza prevederilor prezentei Hotarari.  

Art.8. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si celor interesati, prin 

grija secretarului Comunei si va fi comunicata pe email sau pe fax, imediat dupa adoptare, 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si Operatorului SC Compania de 

Utilitati Publice Dunarea Braila SA. 

Aceasta hotarare a fost adoptata cu respectarea cerintelor Art.139 alin.(3) litera g) 

din OUG nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ. 

 

                                            PRIMAR, 

                                  IONIȚĂ  STELUȚA 


