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U L M U 
 

PROIECT DE HOTARARE 
                       Privind : punerea la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020, 
a terenurilor din domeniul public aferente investitiilor, care se vor realiza in 
Comuna Ulmu 
 

Consiliul Local al Comunei Ulmu, judetul Braila, intrunit in sedinta extraordinara 
la  data de 16 februarie 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 
punerea la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa 
Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020, a terenurilor din domeniul public 
aferente investitiilor, care se vor realiza in Comuna Ulmu, 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 al Comunei Ulmu in calitate de  
Beneficiar direct de investitii din acest Proiect - Hotarare -, de care este conditionata 
semnarea Contractului de Finantare cu Autoritatea de Management a Proiectului din 
cadrul Ministerului Fondurilor Europene; 

- Situatia terenurilor din domeniul public al Comunei Ulmu aferente investitiilor 
din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul 
Braila in perioada 2014 – 2020;  

- Formularul de Adeverinta referitor la situatia juridica a terenurilor inscrise in - 
Situatia terenurilor – de mai sus; 

- 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.1 din 14 februarie 2020 a Consiliului Local - 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; 

- prevederile Art.3 alin.(1), alin.(2), Art.4 alin.(1) si alin.(2), ale Art.5 alin.(1), 
alin.(10), alin.(12), alin.(13), alin.(14) si alin.(15), ale Art.8 alin.(1) si alin.(3) literele a) si b), 
ale Art.9 alin.(1) literele a), b) si c) 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.2 alin.(1) si alin.(2), ale Art.9, ale Art.10 alin.(1) literele a) si b), 
art.11 alin.(1), alin.(2) si alin.(4), ale Art.12 alin.(1) literele a), b) si c), ale Art.15 alin.(1) 
litera f) si ale Art.27 alin.(2) din Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apa 
si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile alin.4) al Articolului 3 - Scopul, Principii Generale si Obiective ale 
prezentului Contract de Delegare – din Capitolul I – Delegarea – Titlul I - Dispozitii 
Generale privind Delegarea - din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a 
Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Articolului 16 - Drepturile Delegatarului - alin.1) punctele 1, 2 si 3 si 
prevederile Articolului 17 - Obligatiile Delegatarului - alin.1) punctele 7, 8, 9, 13, 14 si 16 - 
din Capitolul III - Partile Contractante - Titlul I - Dispozitii Generale privind Delegarea - 
din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Articolului 17 – Definitia Drepturilor de Trecere ; Articolului 18 – 
Exercitarea Drepturilor de Trecere , Articolului 19 – Despagubirile pentru Prejudiciile 
provocate de Drepturile de Trecere, Articolului 20 – Folosinta Drumurilor Publice si 
Private – si Articolului 21 – Protectia Mediului – din Capitolul IV – Respectarea Dreptului 
de Trecere – din Dispozitii Speciale – Partea Comuna a Contractului de Delegare a 
Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- 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.139 alin.(3) litera g), 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 Ulmu; 
- Raportul celor 3 (trei) comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Ulmu; 
In temeiul prevederilor Articolului 17 - Obligatiile Delegatarului - alin.1) punctul 16 

- din Capitolul III - Partile Contractante - Titlul I - Dispozitii Generale privind Delegarea - 
din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu 
modificarile si completarile ulterioare, al prevederilor Art.139 alin.(3) litera g), 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 punerea la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 – a 
terenurilor aferente investitiilor, care se vor realiza in Comuna Ulmu, conform - Situatiei 
terenurilor din domeniul public al Comunei Ulmu aferente investitiilor din acest Proiect - 
Anexa - si parte integranta din prezenta hotarare. 
 

Art.2. In baza Situatiei terenurilor din domeniul public al Comunei Ulmu aferente 
investitiilor din acest Proiect - Anexa - si parte integranta din prezenta hotarare, Primarul 
si  secretarul Comunei Ulmu, vor emite - Adeverinta - prevazuta in preambulul prezentei 
hotarari, din care sa rezulte ca : 



a) terenurile prevazute in - Anexa - parte integranta din prezenta Hotarare, se afla 
in domeniul public al Comunei Ulmu si sunt administrate de catre Consiliul Local al Comunei 
Ulmu;  

b) terenurile prevazute in - Anexa - parte integranta din prezenta Hotarare, se afla 
in posesia Comunei Ulmu. 

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

(2) Prin grija secretarului Comunei Ulmu, se va comunica Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Dunarea Braila : 

a) in 2 (doua) exemplare originale - prezenta Hotarare; 
b) in 2 (doua) exemplare originale - Situatia terenurilor din domeniul public 

al Comunei Ulmu aferente investitiilor din 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; 

c)  in 2 (doua) exemplare originale - Adeverinta – prevazuta la Art.2 de mai 
sus. 

(3) Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, va pune la dispozitia 
Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, cate un exemplar 
original al documentelor prevazute la alin.(2) de mai sus, care constituie Anexe 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. 

 
 
 
 
 

 

INITIATOR PROIECT 
DE HOTARIRE 

PRIMAR, 
ICONARU MARIAN 


