ROMÂNIA
JUDETUL BRAILA
ORASUL FAUREI
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI FAUREI

H O T A R A R E A NR._
NR._23____
23____

Din 19 aprilie 2019
privind: aprobarea Actului Aditional nr.16 - avand ca obiect modificarea si completarea
unor prevederi din Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale – Partea Comuna – din
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de
Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 2018 –

Consiliul Local al Orasului Faurei, judetul Braila, intrunit in sedinta
extraordinară la data de 19 aprilie 2019;
Având in vedere:
- Adresa Asociatiei nr.251 din 27.02.2019, prin care ni s-au comunicat :
- Adresa Operatorului nr.S288 / 21.01.2019 inregistrata la Asociatie sub nr.52 din
21.01.2019, prin care solicita introducerea in Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670
din 10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 2018 – formula de calcul pentru ajustarea
pretului / tarifului Serviciilor, in baza cresterii preturilor de consum;
- Avizul ANRSC nr.700464 din 18.01.2019 - acordat - pe formula de ajustare a
preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare inregistrat sub nr.S259 din 18.01.2019 la Operator si sub nr.46 din 18.01.2019 la
Asociatie;
-Actul Aditional nr.16 - avand ca obiect modificarea si completarea unor prevederi
din Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale – Partea Comuna – din Contractul de
Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din
10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 2018 – cu Anexele :
-Propunerea de modificare si completare la Dispozitii Generale ale Contractului de
Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat Iulie 2018 - aprobat
prin Hotararea nr.17 din 13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei - Anexa nr.1;

-Propunerea de modificare si completare la Dispozitii Speciale – Partea Comuna ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat
Iulie 2018 - aprobat prin Hotararea nr.17 din 13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei
- Anexa nr.2;
Tinand cont de prevederile :
- Hotararea Consiliului Local al Orasului Faurei nr.97/08.07.2009 privind
delegarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre Operatorul S.C. Compania
de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A.;
- Hotararii nr.11 din 14.07.2009 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul SC Compania de Utilitati
Publice Dunarea Braila S.A. a Adunarii Generale a Asociatiei;
- Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si
de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - cu Anexele - parte integranta - Modificat si
Completat Iulie 2018 - aprobat prin Hotararea nr.17 din 13.08.2018 a Adunarii Generale
a Asociatiei;
- Articolului 5 alin.(1) litera a) cu trimitere la prevederile Art.17 alin.(2) litera d) punctele 1 si 2, art.21 alin.(1) coroborate cu prevederile art.26 litera c) din Statutul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;
- Articolului 56 - Modificarea de comun acord - din Capitolul III - Modificarea
Termenilor si Conditiilor Prezentului Contract de Delegare - din Titlul IV - Dispozitii
Finale - din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din
10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 2018 –;
- Articolului 36 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(5) lit.a), alin.(6) lit.a) pct.14 si alin.(7)
lit.a), art.37 coroborate cu prevederile art.62 alin.(1) si ale art.63 alin.(1) litera d), art.115
alin.(6) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;
-Referatul de aprobare al primarului orașului;
- 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
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor, Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură, sport şi agrement şi Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi religie;

In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) si ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. 1) Se aproba Actul Aditional nr.16 - avand ca obiect modificarea si
completarea unor prevederi din Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale – Partea
Comuna – din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 2018 – cu
Anexele nr.1 si nr.2 - parte integranta din prezenta Hotarare, astfel:
a) Propunerea de modificare si completare la Dispozitii Generale ale Contractului
de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat Iulie 2018 aprobat prin Hotararea nr.17 din 13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei - Anexa
nr.1;
b) Propunerea de modificare si completare la Dispozitii Speciale – Partea Comuna
- ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat
Iulie 2018 - aprobat prin Hotararea nr.17 din 13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei
- Anexa nr.2.
2) Actul Aditional nr.16, se va incheia intre Delegatarul Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara Dunarea Braila in numele si pe seama membrilor Asociati si Operatorul
S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A.
Art.2. Se acorda mandat domnului Dragomir Viorel Marian - Presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, ca in numele si pe seama
membrului asociat - Orasul Faurei - sa semneze Actul Aditional nr.16 prevazut la Art.1
de mai sus.
Art.3. Se acorda mandat special domnului Primar Voinea Ionel, in calitate de
reprezentant legal al membrului asociat - Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul
Faurei, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Dunarea Braila - Actul Aditional nr.16 cu Anexele 1 si 2 – parte integranta - prevazute la
Art.1 de mai sus.
Art.4.

Se acorda mandat special domnului Voinea Ionel, Primarul Orasului

Faurei, in calitate de reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei, sa avizeze - Actul Aditional nr.16 prevazut la Art.1 de mai sus.

Art.5. Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire, de catre domnul Primar, iar
Secretarul UAT o va comunica Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea
Braila, imediat dupa adoptare si altor institutii, conform prevederilor legale.
Aceasta hotarare a fost adoptata cu respectarea cerintelor art.45 alin.(1) din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VOINEA ION

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
ICHIM CORNEL

