
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 
ORASUL FAUREI 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI FAUREI 
 

H O T A R A R E A   NR._H O T A R A R E A   NR._1111  

din 10 februarie 2020 

privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea 

Administrativ Teritoriala Orasul Faurei, in calitate de Beneficiar direct al 

investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa 

Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate 

cu anexele aferente  
 

Consiliul Local al Orasului Faurei, judetul Braila, intrunit in sedinta 

extraordinara la data de 10 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 al Orasului 

Faurei, a unei - Hotarari - privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata 

de catre Unitatea noastra Administrativ Teritoriala, in calitate de Beneficiar 

direct de investitii in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si 

Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de 

Fezabilitate cu anexele aferente, 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; 

- Centralizatorul privind contributia la cofinantarea datorata de UAT-urile 

Beneficiare ale Investitiilor incluse in Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, 

conform Studiului de fezabilitate – Cap.10 – Analiza cost – beneficiu – 10.2.7. 

Surse de finantare; 



 
- 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. 7 din 10 februarie 2020 a Consiliului Local al Orasului Faurei 

- 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 

Orasul Faurei; 

- prevederile Art.8 alin.(1), ale Art.9 alin.(1) literele d) si h), ale Art.10 

alin.(1), alin.(5), alin.(6) si alin.(7), ale Art.11 alin.(1) si alin.(4) literele a) si a1),  ale 

Art.25 alin.(5), ale Art.44 si ale Art.521 din Legea nr.51/2006 – Legea serviciilor 

comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- prevederile Art.9 alin.(1), ale Art.10 alin.(1) literele a) si b), ale Art.11 

alin.(1), alin.(2), alin.(3) si alin.(4), ale Art.12 alin.(1) literele a), b) si g), ale Art.15 
alin.(1) literele f) si h) si ale Art.17 alin.(1) din Legea nr.241/2006 – Legea 
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- prevederile Articolului 16 - Drepturile Delegatarului - alin.1) punctele 5 si 6; 
prevederile Articolului 17 - Obligatiile Delegatarului - alin.1) punctele 8, 9, 14 si 21 
si alin.2) punctul 1 prevederile Articolului 18 - Principiile de Baza ale Serviciilor – 
alin.2) punctul 24 -; prevederile Articolului 24 – Respectarea Prevederilor Legale – 
si prevederile Articolului 27 – Drepturile Operatorului – punctul 5 – din Capitolul 
III - Partile Contractante - din 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 9 – Principii Generale – din Capitolul II – 
Finantarea Lucrarilor / Investitiilor – din Titlul I – Principii Operationale – din 
Dispozitii Speciale – Partea Comuna - a Contractului de Delegare a Gestiunii 
nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare; 



 
- prevederile Art.4 alin.(1) si alin.(2), ale Art.5 alin.(1) litera h), alin.(2) 

litera f) punctele 2  si 3, ale Art.14 si ale Art.17 alin.(2) litera b) punctul 2 din 
Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 

- prevederile Art.129  alin.(1), alin.(2) litera b), alin.(3) litera d), alin.(4) 
literele a), 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 Orasului Faurei, Judetul Braila; 
          - Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 
respectiv Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ, Comisia 
pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, sport şi agrement, 
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisia pentru învăţământ, 
sănătate, cultură, protecţie socială şi religie; 

In temeiul prevederilor ale Art.37 alin.(1), alin.(2) si alin.(3) din Legea 
nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, al art.17 alin.(2) lit.b) punctul 2 din 
Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, al 
prevederilor Articolului 9 – Principii Generale – punctul 9.3 litera d) din 
Capitolul II – Finantarea Lucrarilor / Investitiilor – din Titlul I – Principii 
Operationale – din Dispozitii Speciale – Partea Comuna - a Contractului de 
Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, 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 (1) Se aproba contributia Unitatii Administrativ Teritoriale Orasul 

Faurei - in suma totala de 4.891 Euro fara TVA - la cofinantarea investitiilor din 

Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din 

Judetul Braila in perioada 2014-2020, pentru care are calitatea de Beneficiar 

direct, conform Studiului de Fezabilitate – Cap.10 – Analiza cost – beneficiu – 

10.2.7. Surse de finantare. 
 

 



 
(2) Contributia la cofinantare - in suma totala de 4.891 Euro fara TVA - 

pentru investitiile prevazute la alin.(1) de mai sus, reprezinta procentual 2% din 

valoarea eligibila a investitiilor de 260.174 Euro fara TVA, din care se deduce 

contributia de 6% la cofinantare a Operatorului  SC Compania de Utilitati 

Publice Dunarea Braila SA., dupa urmatorul calcul : 

260.174 Euro fara TVA x 6% = 15.610 Euro fara TVA 

260.174 Euro fara TVA – 15.610 Euro fara TVA = 244.563 Euro fara 

TVA 

244.563 Euro fara TVA x 2% = 4.891 Euro fara TVA  
 

Art.2 (1) Contributia la cofinantare - in suma totala de 4.891 Euro fara TVA 

- se va plati in LEI - in functie de cursul EURO inclus in Cererea de Finantare a 

Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in 

Judetul Braila in perioada de programare 2014 – 2020 (POIM),  - curs EURO - 

care va fi luat in calcul si la stabilirea valorii - in LEI - a investitiilor, pentru care 

se asigura cofinantarea. 
 

(2) Plata contributiei la cofinantare - in suma totala de 4.891 Euro fara TVA 

- se va face esalonat, astfel : 

a)   Anul 2020  -      54 Euro fara TVA 

b)   Anul 2021  - 2.462 Euro fara TVA 

c)   Anul 2022  - 2.208 Euro fara TVA 

d)   Anul 2023  -   168 Euro fara TVA 
 

(3) Contributia la cofinantare - in LEI - conform esalonarii prevazute la 

alin.(2) de mai sus,  va fi prevazuta cu aceasta destinatie, in bugetele anuale ale 

Unitatii Administrativ Teritoriale Orasul Faurei. 
 

Art.3 (1) Prezenta Hotarare, va fi adusa la cunostinta publica si 

comunicata, in conditiile legii, prin grija secretarului general al Orasului Faurei si 

dusa la indeplinire prin grija Primarului Orasului Faurei. 
 

(2) Prin grija secretarului general al Orasului Faurei, prezenta Hotarare, 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 12 voturi, din numarul total 
de 13 consilieri locali in functie - indeplinindu-se cerinta de majoritate absoluta - 
din numarul total al consilierilor locali in functie. 

 
 

                                                                
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

BĂBEANU VIOLETA GENERAL, 

 ICHIM CORNEL 
 


