
ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 
COMUNA ULMU 
CONSILIUL LOCAL COMUNAL 
U L M U 
                                                 HOTARAREA Nr. 12  . 

Din 26 februarie 2021 
                  pentru : aprobarea Actului Aditional nr.2 4 - privind modificarea si 

completarea unor prevederi ale Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale - Partea 
Comuna, Dispozitiilor Speciale - Partea de Apa si Dispozitiilor Speciale - Partea de 
Canalizare - ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 
Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare – in 
baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 2025 
 

Consiliul Local al Comunei Ulmu, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara la 
data de 26 februarie 2021; 

 

 Avand in vedere : 
- Adresa nr.150 din 17.02.2021 a Asociatiei, prin care ne-a solicitat - sa adoptam o 

Hotarare a Consiliului Local - pentru aprobarea Actului Aditional nr.24 - avand ca obiect 
modificarea si completarea - unor prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii 
nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare si ne-a comunicat : 

- Adresa nr.92 din 29.01.2021 a Asociatiei, inregistrata la Operator sub 
nr.S441/29.01.2021 - referitoare la documentele, care trebuie elaborate, avizate si aprobate 
de catre Asociatie si de catre organele deliberative ale membrilor Asociati - necesare 
respectarii conditionalitatilor impuse prin Contractul de Finantare nr.422/03.12.2020 Cod 
SMIS 2014+136502 al Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa 
Uzata din judetul Braila in perioada 2014 – 2020, precum si la - pasii procedurali - care 
trebuie parcursi in acest scop - pe baza documentelor existente la aceasta data - in 
evidentele Asociatiei si ale Operatorului; 

- Adresa nr.S441 din 10.02.2021 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.92 
din 10.02.2021, prin care i-a comunicat documentele solicitate si i-a cerut sa realizeze 
demersurile legale pentru adoptarea acestei Hotarari, de catre organele deliberative ale 
membrilor Asociati; 

- Adresa nr.S675 din 11.02.2021 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.141 
din 11.02.2021, in completare la punctul 3 din Adresa nr.S441 din 10.02.2021 / nr.92 din 
10.02.2021 de mai sus, prin care comunica Asociatiei : 

- Adresa nr.S590 / 08.02.2021 a Operatorului, prin care a transmis la AM POIM - 
Notificarea nr.2 la Contractul de Finantare nr.422/03.12.2020; 

- Adresa de raspuns - pe e-mail - a AM POIM, inregistrata la Operator sub nr.S662 
/ 11.02.2021, prin care ii comunica - aprobarea modificarii Cererii de Finantare - anexa a 
Contractului de Finantare nr.422/03.12.2020 - conform Notificarii nr.2 - si - documentatia 
revizuita din MySMIS – urmare Notificarii nr.2; 

Tinand cont de : 
-  prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare 

cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Hotararea nr.5 din 19.02.2021 a Adunarii Generale a Asociatiei pentru 

modificarea Hotararii 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 – cu Anexele – parte integranta; 

- Hotararea nr. 8 din 26 februarie 2021 a Consiliului Local al Comunei Ulmu - 
pentru modificarea Hotararii nr.1 din 16 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei 
Ulmu 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 Ulmu; 

- Hotararea nr. 10 din 26 februarie 2021 a Consiliului Local al Comunei Ulmu 
pentru modificarea Hotararii nr.4 din 16 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei 
Ulmu 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 – prin care s-a aprobat - Strategia de Tarifare a Serviciilor publice 
de alimentare cu apa si de canalizare pentru perioada 2021 - 2025 in Aria Delegata 
Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. – cu Anexa – parte 
integranta; 

- prevederile Art.5 alin.(1) - Obiectivele Asociatiei - literele d), g) si h) si ale alin.(2) 
literele a), c) si f); ale Art.16 alin.(1), alin.(3) literele a) si e) si alin.(4); ale Art.17 alin.2 
litera b) - Strategia de Dezvoltare si litera d) - Contractul de delegare a gestiunii Serviciului 
- punctul 3 - din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Ulmu, Judetul Braila; 
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Ulmu; 
In temeiul : 
- prevederilor Articolului 56 - Modificarea de Comun Acord - Capitolul III – 

Modificarea Termenilor si Conditiilor prezentului Contract de Delegare - Titlul IV – 
Dispozitii Finale – din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 
din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederilor Art.5 alin.(1) - Obiectivele Asociatiei - litera a), alin.(2) litera i); ale  
Art.16 alin.(1); ale Art.17 alin.(2) litera c) - Strategia de Tarifare a Serviciilor - punctele 1, 
2 si 3 si ale literei d) - Contractul de delegare a gestiunii Serviciului - punctele 1, 2 si 5 - din 
Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 

- prevederilor Art.3 alin.(1), Art.9 alin.(2) litera d), Art.43 alin.(5) si ale Art.521 din 
Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederilor Art.10, Art.35 alin.(2) si alin.(3) 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; 

 - 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. (1) Se aproba Actul Aditional nr. 24 - privind modificarea si completarea 
unor prevederi ale Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale – Partea Comuna, 
Dispozitiilor Speciale – Partea de Apa si Dispozitiilor Speciale – Partea de Canalizare – ale 
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de 



Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare – in baza 
Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 – 2025 – Anexa si parte integranta 
din prezenta Hotarare. 

(2) Modificarile si completarile aduse Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 
din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare - prin Actul Aditional nr.24 - 
prevazut la alin.(1) de mai sus, vor fi incluse in acest Contract. 

Art.2. Se acorda mandat special domnului Dragomir Viorel Marian – Presedinte al 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - in calitate de Delegatar - sa 
semneze Actul Aditional nr.24 - prevazut la Art.1 de mai sus - in numele si pe seama 
membrului asociat - Unitatea Administrativ Teritoriala - Comuna Ulmu - in calitate de 
Delegatar. 

Art.3. (1) Prezenta Hotarare, va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in 
conditiile legii, prin grija secretarului general al UAT Comuna Ulmu si dusa la indeplinire 
prin grija Primarului Comunei Ulmu.  

(2) Prin grija secretarului general al UAT Comuna Ulmu, se va comunica Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - prezenta Hotarare cu Anexa - parte 
integranta - in 2 (doua) exemplare originale. 

(3) Prin grija Asociatiei, un exemplar original al Hotararii si al Anexei - parte 
integranta, prevazute la alin.(2) de mai sus, vor fi comunicate Operatorului S.C. Compania 
de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, in scopul semnarii Actului Aditional nr.24 - Anexa 
si parte integranta - din prezenta Hotarare. 

 
        PRESEDINTE DE SEDINTA,  
      POTERASU MIHAITA ADRIAN 
                                                                                         CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                             SECRETAR GENERAL  
                                                                                                      BEJGU DANIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 26 februarie 2021, cu un numar de____voturi 
„pentru”, ____ „abtineri”, ____ „voturi impotriva”, din numarul total de 13 consilieri in functie si 
____ consilieri prezenti la sedinta, indeplinindu-se cerinta de majoritate absoluta din numarul total al  
consilierilor locali in functie. 


