
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAILA                                                                                                                                  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU 

 

 HOTARAREA NR.57 

  Din 18 Noiembrie 2020  

Privind: acordarea unui mandat special PrimaruluiComunei Romanu,in calitate de reprezentant 

legal al Comunei Romanu, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de 

Utilitate Publica „BRAILA GAZ” 

 

Consiliul Local al Comunei Romanu, judeţul Braila, intrunit in sedinţa ordinară la data de 18.11.2020; 

 

Având in vedere: 

- Adresa nr.536/27.10.2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica 

„BRAILA GAZ” privind necesitatea acordarii unui mandat special Primarului Comunei Romanu, in 

calitatea de reprezentant al Comunei Romanu in Asociatie; 

- Incheierea nr. 1192 din 16.10.2020 data de Judecatoria Brăila in Dosarul                        

nr.15107/196/ 2020 privind validarea in functia de Primar al Comunei Romanu a Doamnei  Ionita 

Steluta, in urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020; 
 

- Ordinul nr.476/30.10.2020 al Prefectului judetului Brăila privind constituirea Consiliului al 

Comunei Romanu, in urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020; 

- Prevederile art. 13, art.14 alin. 1, ale art.16 alin.2 literele i), j) si k) si ale ale art.16 alin.3, lit. a),b) si 

c) din Statutul Asociatiei; 

- Prevederile art. 10 alin. (5) din Legea 51/2006 privind serviciile de utilitati publice - republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Referatul de aprobare al comisiilor de specialitate; 

In temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), art. 139, alin. (1), art. 154, alin.(1) si art. 196, alin.(6), lit b) 

din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 - privind codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

HOTARASTE : 

 

Art.1  (1) Se desemneaza Doamna Ionita Steluta - ca reprezentant de drept - al Unitatii Administrativ 

Teritoriale  Comuna  Romanu in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara 

Dunarea Braila, validata in functia de Primar in urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, prin 

Incheierea nr. 1192 din 16.10.2020 data de Judecatoria Brăila in Dosarul     nr.15107/196/ 2020 – 

Anexa la prezenta Hotarare. 
Art.2  

     (2) Doamna Primar Ionita Steluta este cetaţean român, nascut la data de 03.04.1973                     in 

Munic.Brăila, domiciliat in sat Romanu,com.Romanu, posesor al CI seria XR nr.488362, eliberata de 

SPCLEP.Braila la data de 28.04.2014, CNP 2730403090011.  
 

Art.2.Se aproba încetarea și acordarea unui nou mandat special doamnei Ioniță Steluța, pe durata 

exercitarii functiei de Primar al Comunei Romanu, in calitate de reprezentant legal al Comunei Romanu, 

sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica 

“BRAILA GAZ” : 

a) primirea de noi membri in Asociatie precum si a retragerii si excluderii unor membri din 

Asociatie; 

b) modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei 
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c) dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa 

lichidare; 

d) elabaorarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de 

reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a 

programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor; 

e) promovarea dezvoltarii si/sau reabilitarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului 

serviciilor de utilitati publice si programe de protectie a mediului pentru activitatile si serviciile 

poluante; 

f) adoptarea de masuri in vederea asigurarii finantarii infrastructurii tehnico edilitare aferente 

serviciilor. 

Art.3 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre doamna Ioniță Steluța, Primar al Comunei 

Romanu,judetul Braila. 
 

Art.4 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinţa publica si celor interesaţi, prin grija secretarului 

general al Comunei si va fi comunicata, in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la adoptare, Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”. 

Aceasta hotarare a fost adoptata cu un numar de 10 voturi ale consilierilor locali prezenti, din 

numarul total de 11 consilieri locali in functie - indeplinindu-se cerinta de majoritate simpla. 

 
 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

   CHIHAIA DAN-LUCIAN                                          CONTRASEMNEAZA ,                           

                                                                                                     SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                             ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
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                                                              ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAILA                                                                                                                                                                        

COMUNA  ROMANU 

                                                                PRIMAR 

 

P R O I E C T DE   HOTARARE 

Din 13 Noiembrie 2020  

Privind: acordarea unui mandat special PrimaruluiComunei Romanu,in calitate de reprezentant 

legal al Comunei Romanu, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de 

Utilitate Publica „BRAILA GAZ” 

 

 

 

Având in vedere: 

- Adresa nr.536/27.10.2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica 

„BRAILA GAZ” privind necesitatea acordarii unui mandat special Primarului Comunei Romanu, in 

calitatea de reprezentant al Comunei Romanu in Asociatie; 

- Incheierea nr. 1192 din 16.10.2020 data de Judecatoria Brăila in Dosarul                        

nr.15107/196/ 2020 privind validarea in functia de Primar al Comunei Romanu a Doamnei  Ionita 

Steluta, in urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020; 
 

- Ordinul nr.476/30.10.2020 al Prefectului judetului Brăila privind constituirea Consiliului al 

Comunei Romanu, in urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020; 

- Prevederile art. 13, art.14 alin. 1, ale art.16 alin.2 literele i), j) si k) si ale ale art.16 alin.3, lit. a),b) si 

c) din Statutul Asociatiei; 

- Prevederile art. 10 alin. (5) din Legea 51/2006 privind serviciile de utilitati publice - republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Referatul de aprobare al comisiilor de specialitate; 

In temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), art. 139, alin. (1), art. 154, alin.(1) si art. 196, alin.(6), lit b) 

din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 - privind codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

HOTARASTE : 

 

    Art.1 (1) Se desemneaza Doamna Ionita Steluta - ca reprezentant de drept - al Unitatii 

Administrativ Teritoriale  Comuna  Romanu in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Dunarea Braila, validata in functia de Primar in urma alegerilor locale din 27 

septembrie 2020, prin Incheierea nr. 1192 din 16.10.2020 data de Judecatoria Brăila in Dosarul     

nr.15107/196/ 2020 – Anexa la prezenta Hotarare. 
Art.5  

         (2) Doamna Primar Ionita Steluta este cetaţean român, nascut la data de 03.04.1973                     

in Munic.Brăila, domiciliat in sat Romanu,com.Romanu, posesor al CI seria XR nr.488362, eliberata 

de SPCLEP.Braila la data de 28.04.2014, CNP 2730403090011.  
 

       Art.2.Se aproba încetarea și acordarea unui nou mandat special doamnei Ioniță Steluța, pe durata 

exercitarii functiei de Primar al Comunei Romanu, in calitate de reprezentant legal al Comunei Romanu, 
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sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica 

“BRAILA GAZ” : 

 

g) primirea de noi membri in Asociatie precum si a retragerii si excluderii unor membri din 

Asociatie; 

h) modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei 

 

i) dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa 

lichidare; 

j) elabaorarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de 

reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a 

programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor; 

k) promovarea dezvoltarii si/sau reabilitarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului 

serviciilor de utilitati publice si programe de protectie a mediului pentru activitatile si serviciile 

poluante; 

l) adoptarea de masuri in vederea asigurarii finantarii infrastructurii tehnico edilitare aferente 

serviciilor. 

Art.3.Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre doamna Ioniță Steluța, Primar al Comunei 

Romanu,judetul Braila. 

     Art.4.Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinţa publica si celor interesaţi, prin grija secretarului 

general al Comunei si va fi comunicata, in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la adoptare, Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       PRIMAR, 

 

                                                               IONIȚĂ  STELUȚA 


