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H O T A R A R E A   NR.45 

din 18.09.2014 

 

Privind: avizarea Listelor de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si pe sistemele 

de apa uzata, care se vor realiza prin 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 ordinară la data de 18.09.2014; 
  

Avand in vedere: 

- Adresa nr.986 din 01.09.2014 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, prin 

care ni s-au comunicat : 

- Documentul de analiza nr.3 al Directiei Generale a AM POS Mediu din cadrul 

Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, comunicat prin e-mail si inregistrat la 

Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. sub nr.13521 din 18.08.2014 si la 

Asociatie sub nr.979 din 27.08.2014 ; 

- Lista de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa in perioada de programare 

2014 – 2020; 

- Lista de Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata in perioada de programare 2014 – 

2020; 

- Avizul Comisiei Tehnico-Economice din data de 29.08.2014 privind Lista de Investitii 

Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si pe sistemele de apa uzata, care se vor realiza prin 

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

2014 – 2020; 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Romanu nr.35 din 09.08.2007 privind constituirea 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dunarea” Braila modificata si completata prin Hotararea 

Consiliului Local nr.39 din 23.06.2009; 
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- Hotararea nr.41 din 23.06.2009 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa 

si de canalizare ale Comunei Romanu catre Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A 

- a Consiliului Local al Comunei Romanu; 

- Hotararea nr.11 din 14.07.2009 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. – a 

Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 

- Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 

din 10.09.2009; 

      - Prevederile art.4 alin.1 si alin.2; prevederile art.5 alin.1 litera g) punctul 2 si punctul 4 si litera h); 

prevederile art.5 alin.2 lit.a) si lit.b); prevederile art.16 alin.3 litera a); prevederile art.17 alin.2 litera b) 

punctul 1, punctul 2 si punctul 3; prevederile art.20 alin.1 si alin.5; prevederile art.21 alin.1 si alin.2 din 

Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 

- Rapoartele comisiilor de specialitate ; 

In temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit.b), c), d), e), alin.4 lit.e), alin.6 lit.a) punctul 

14 si alin.7 lit.a) si c), art.37, art.45 alin.1 si alin.2 lit.d), art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

coroborate cu prevederile art.17 alin.2 lit.b) punctul 3 si ale art.21 alin.1 din Statutul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 

 
 

                                                         H O T A R A S T E : 
 

Art.1 – Se avizeaza favorabil Lista de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu 

apa, conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta Hotarare, investitii care se vor realiza prin 

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

2014 – 2020. 
 

Art.2 – Se avizeaza favorabil Lista de Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata, 

conform Anexei nr.2, parte integranta din prezenta Hotarare, investitii care se vor realiza prin 

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

2014 – 2020. 
 

Art.3 – Se acorda mandat special domnului Vasilache Dumitru, Primarul Comunei Romanu, ca, 

in calitate de reprezentant al Consiliului Local al Comunei Romanu in Adunarea Generala a Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, sa voteze pentru avizarea Listei de Investitii Prioritare 

pe sistemele de alimentare cu apa – Anexa nr.1 si a Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de apa  
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uzata – Anexa nr.2, din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa 

Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020.  

 Art.4 – Prin grija secretarului prezenta Hotarare va fi comunicata Instituției 

Prefectului,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si altor institutii interesate. 
 

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 din numarul total al consilierilor locali in functie. 

 

 
 

              PRESEDINTE DE SEDINTA 
   

                       

                                       CONTRASEMNEAZA                             
                                            Secretar comună, 

                         ȘIȘU DUMITRU                                                  ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
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P R O I E C T   DE  H O T A R A R E  

din 18.09.2014 

 

Privind: avizarea Listelor de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si pe sistemele 

de apa uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa 

Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 
 

  

Avand in vedere: 

- Adresa nr.986 din 01.09.2014 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, prin 

care ni s-au comunicat : 

- Documentul de analiza nr.3 al Directiei Generale a AM POS Mediu din cadrul 

Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, comunicat prin e-mail si inregistrat la 

Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. sub nr.13521 din 18.08.2014 si la 

Asociatie sub nr.979 din 27.08.2014 ; 

- Lista de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa in perioada de programare 

2014 – 2020; 

- Lista de Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata in perioada de programare 2014 – 

2020; 

- Avizul Comisiei Tehnico-Economice din data de 29.08.2014 privind Lista de Investitii 

Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si pe sistemele de apa uzata, care se vor realiza prin 

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

2014 – 2020; 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Romanu nr.35 din 09.08.2007 privind constituirea 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dunarea” Braila modificata si completata prin Hotararea 

Consiliului Local nr.39 din 23.06.2009; 

- Hotararea nr.41 din 23.06.2009 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa 

si de canalizare ale Comunei Romanu catre Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A 

- a Consiliului Local al Comunei Romanu; 
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- Hotararea nr.11 din 14.07.2009 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. – a 

Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 

- Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 

din 10.09.2009; 

      - Prevederile art.4 alin.1 si alin.2; prevederile art.5 alin.1 litera g) punctul 2 si punctul 4 si litera h); 

prevederile art.5 alin.2 lit.a) si lit.b); prevederile art.16 alin.3 litera a); prevederile art.17 alin.2 litera b) 

punctul 1, punctul 2 si punctul 3; prevederile art.20 alin.1 si alin.5; prevederile art.21 alin.1 si alin.2 din 

Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Romanu; 

In temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit.b), c), d), e), alin.4 lit.e), alin.6 lit.a) punctul 

14 si alin.7 lit.a) si c), art.37, art.45 alin.1 si alin.2 lit.d), art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

coroborate cu prevederile art.17 alin.2 lit.b) punctul 3 si ale art.21 alin.1 din Statutul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 
 

H O T A R A S T E : 

 
 

Art.1 – Se avizeaza favorabil Lista de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu 

apa, conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta Hotarare, investitii care se vor realiza prin 

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

2014 – 2020. 
 

Art.2 – Se avizeaza favorabil Lista de Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata, 

conform Anexei nr.2, parte integranta din prezenta Hotarare, investitii care se vor realiza prin 

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

2014 – 2020. 
 

Art.3 – Se acorda mandat special domnului Vasilache Dumitru, Primarul Comunei Romanu, ca, 

in calitate de reprezentant al Consiliului Local al Comunei Romanu in Adunarea Generala a Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, sa voteze pentru avizarea Listei de Investitii Prioritare 

pe sistemele de alimentare cu apa – Anexa nr.1 si a Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de apa 

uzata – Anexa nr.2, din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata 

din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020. 
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Art.4 – Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicata Instituției 

Prefectului,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si altor institutii interesate. 

 

 

 

 

 

 

                                                                  PRIMAR, 

 

 

                                                       VASILACHE   DUMITRU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


