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         COMUNA ROMANU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU 

 
H O T A R A R E A   NR.14 

Din 10.02. 2020 

privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform 

rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 
 

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

data de 10.02. 2020; 
 

 Avand in vedere: 

- Adresa nr.37 din 23.01.2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, prin 

care solicita adoptarea de catre Consiliul Local, a unei - Hotarari - privind aprobarea Planului 

Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu 

din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa 

Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020, pe baza urmatoarelor documente anexate Adresei:  

- Adresa nr.946 din 16.01.2020 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.24 din 

16.01.2020, prin care i-a solicitat Asociatiei, sa realizeze demersurile legale pentru adoptarea acestei 

Hotarari, de catre Consiliul Local; 

- Planul Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor                     

Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 

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

- Hotararea nr.1 din 31.01.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei privind acordarea Avizului 

Consultativ asupra Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului 

Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in                           

perioada 2014 – 2020; 

- Hotararea nr.11 din 10.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Romanu - privind aprobarea 

Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa 

Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului 

– pentru UAT Comuna Romanu; 

- prevederile Art.6, ale Art.7, ale Art.8 alin.(1) si alin.(3) literele a), k) si m), ale Art.9 alin.(2) 

literele d) si h), ale Art.10 alin.(6), ale Art.11 alin.(1), ale Art.20 alin.(1) litera k), ale Art.43 alin.(3) si 

alin.(4) si ale Art.521 alin.(1) din Legea nr.51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Art.11 alin.(4), ale Art.12 alin.(1) literele a), b), i) si l), ale Art.13 alin.(1), ale 

Art.15 alin.(1) litera f), ale Art.16 alin.(2) litera b), ale Art.17 alin.(1), ale Art.35 alin.(3), alin.(4) si 

alin.(5) si ale Art.36 alin.(2) si alin.(5) din Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu 

apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile Articolului 36 – Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit – alin.1) Dispozitii 

Generale – punctul 1 litera a); alin.2) Preturile si Tarifele – punctul 1 subpunctul 1.1, punctele 2, 3, 6, 

7 si 8; alin.3) Alte surse de venit pentru finantarea si co-finantarea investitiilor – punctele 1, 2, 3, 4 si 5 

– din Capitolul I – 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 - coroborate cu : 

- prevederile Articolului 24 – Preturile si Tarifele –, ale Articolului 25 – Modificarea / 

Ajustarea Preturilor si Tarifelor – si ale Articolului 26 – Revizuirea la Cinci Ani – 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 modificarile si completarile ulterioare; 



- prevederile Articolului 16 – Reguli – punctele 16.1 si 16.2 – din Titlul III – Pretul – din 

Dispozitii Speciale – Partea de Apa si ale Articolului 12 – Reguli – punctele 12.1 si 12.2 – din                 

Titlul III – Tariful – din Dispozitii Speciale – Partea de Canalizare – ale Contractului de Delegare a 

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

- prevederile Art.17 alin.(2) litera c) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

Dunarea Braila; 

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

si g) 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, Judetul Braila; 

-Raportul comisiei de specialitate programe de dezvoltare economico-sociala,buget-finante 

,administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local al Comunei Romanu; 

In temeiul prevederilor Art.43 alin.(5) din Legea nr.51/2006 – Legea serviciilor comunitare de 

utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile 

Art.35 alin.(2) din Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al 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. - Se aproba Planul Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform 

rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 – Anexa 

si parte integranta din prezenta Hotarare. 
 

Art.2 - Planul Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor 

Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 – va fi parte 

integranta din Strategia de stabilire, modificare si / sau ajustare a preturilor si tarifelor serviciilor 

publice de alimentare cu apa si de canalizare delegate Operatorului S.C. Compania de Utilitati 

Publice Dunarea Braila S.A. pe perioada 2020 – 2024. 
 

Art.3 - (1) Prezenta Hotarare, 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. 

(2) Prin grija secretarului general al Comunei Romanu, prezenta Hotarare cu Anexa parte 

integranta, va fi comunicata Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, in 2 (doua) 

exemplare originale, din care un exemplar, va fi pus la dispozitia Operatorului S.C. Compania de 

Utilitati Publice Dunarea Braila SA, ca Anexa la documentatia, in baza careia se va semna 

Contractul de Finantare a investitiilor din acest Proiect - cu Autoritatea de Management a 

Proiectului, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. 
 

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   

Șișu Dumitru 

                         CONTRASEMNEAZA 

                        SECRETAR GENERAL,   

                        Zainea Cristian George                  
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         COMUNA ROMANU 

PRIMAR 

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

Din 31.01. 2020 

 

privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform 

rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 
 

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

data de 10.02. 2020; 
 

 Avand in vedere: 

- Adresa nr.37 din 23.01.2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, prin 

care solicita adoptarea de catre Consiliul Local, a unei - Hotarari - privind aprobarea Planului 

Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu 

din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa 

Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020, pe baza urmatoarelor documente anexate Adresei:  

- Adresa nr.946 din 16.01.2020 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.24 din 

16.01.2020, prin care i-a solicitat Asociatiei, sa realizeze demersurile legale pentru adoptarea acestei 

Hotarari, de catre Consiliul Local; 

- Planul Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor                     

Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 

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

- Hotararea nr.1 din 31.01.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei privind acordarea Avizului 

Consultativ asupra Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului 

Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in                           

perioada 2014 – 2020; 

- Hotararea nr._____ din _____.2020 a Consiliului Local al Comunei Romanu - privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa 

si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - economici ai 

Proiectului – pentru UAT Comuna Romanu; 

- prevederile Art.6, ale Art.7, ale Art.8 alin.(1) si alin.(3) literele a), k) si m), ale Art.9 alin.(2) 

literele d) si h), ale Art.10 alin.(6), ale Art.11 alin.(1), ale Art.20 alin.(1) litera k), ale Art.43 alin.(3) si 

alin.(4) si ale Art.521 alin.(1) din Legea nr.51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Art.11 alin.(4), ale Art.12 alin.(1) literele a), b), i) si l), ale Art.13 alin.(1), ale 

Art.15 alin.(1) litera f), ale Art.16 alin.(2) litera b), ale Art.17 alin.(1), ale Art.35 alin.(3), alin.(4) si 

alin.(5) si ale Art.36 alin.(2) si alin.(5) din Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu 

apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile Articolului 36 – Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit – alin.1) Dispozitii 

Generale – punctul 1 litera a); alin.2) Preturile si Tarifele – punctul 1 subpunctul 1.1, punctele 2, 3, 6, 

7 si 8; alin.3) Alte surse de venit pentru finantarea si co-finantarea investitiilor – punctele 1, 2, 3, 4 si 5 

– din Capitolul I – 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 - coroborate cu : 



- prevederile Articolului 24 – Preturile si Tarifele –, ale Articolului 25 – Modificarea / 

Ajustarea Preturilor si Tarifelor – si ale Articolului 26 – Revizuirea la Cinci Ani – 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 modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Articolului 16 – Reguli – punctele 16.1 si 16.2 – din Titlul III – Pretul – din 

Dispozitii Speciale – Partea de Apa si ale Articolului 12 – Reguli – punctele 12.1 si 12.2 – din                 

Titlul III – Tariful – din Dispozitii Speciale – Partea de Canalizare – ale Contractului de Delegare a 

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

- prevederile Art.17 alin.(2) litera c) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

Dunarea Braila; 

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

si g) 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, Judetul Braila; 

-Raportul comisiei de specialitate programe de dezvoltare economico-sociala,buget-finante 

,administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local al Comunei Romanu; 

In temeiul prevederilor Art.43 alin.(5) din Legea nr.51/2006 – Legea serviciilor comunitare de 

utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile 

Art.35 alin.(2) din Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al 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. - Se aproba Planul Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform 

rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 – Anexa 

si parte integranta din prezenta Hotarare. 
 

Art.2 - Planul Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor 

Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 – va fi parte 

integranta din Strategia de stabilire, modificare si / sau ajustare a preturilor si tarifelor serviciilor 

publice de alimentare cu apa si de canalizare delegate Operatorului S.C. Compania de Utilitati 

Publice Dunarea Braila S.A. pe perioada 2020 – 2024. 
 

Art.3 - (1) Prezenta Hotarare, 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. 

(2) Prin grija secretarului general al Comunei Romanu, prezenta Hotarare cu Anexa parte 

integranta, va fi comunicata Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, in 2 (doua) 

exemplare originale, din care un exemplar, va fi pus la dispozitia Operatorului S.C. Compania de 

Utilitati Publice Dunarea Braila SA, ca Anexa la documentatia, in baza careia se va semna 

Contractul de Finantare a investitiilor din acest Proiect - cu Autoritatea de Management a 

Proiectului, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. 
 

 

                                                                         PRIMAR, 
     
                                                                IONIȚĂ  STELUȚA 


