
R O M A N I A 
JUDEŢUL BRAILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI FAUREI 
              

                                           H O T A R A R E A  NR. 54            
din 30 septembrie 2019  

privind: avizarea modificarii si a formei actualizate, a unor Anexe la Caietele 
de Sarcini ale activitatii  transport al apei potabile , de inmagazinare a apei 
potabile, de distributie a apei potabile si de colectare, transport si evacuare a 
apelor uzate de la Utilizatorii din Aria Delegata – Unitatea Administrativ 
Teritoriala Orasul Faurei .       

 

Consiliul Local al Orasului Faurei, judetul Braila, intrunit in sedinta 
ordinară la data de 30 septembrie 2019; 
           

             Avand in vedere: 
 - Adresa nr. 748 din 03.07.2019 a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Dunarea Braila, prin care ni se solicita : 
            - adoptarea unei Hotarari privind avizarea modificarii si a formei 
actualizate, a unor Anexe la Caietele de Sarcini ale activitatii de transport al 
apei potabile , de inmagazinare a apei potabile, de distributie a apei potabile 
si de colectare, transport si evacuare a apelor uzate din Aria Delegata – 
Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei; 
           - aducerea la cunostinta publica a Proiectului de Hotarare, cu cel putin 
30 de zile lucratoare inainte de data sedintei Consiliului Local, in care va fi 
supus dezbaterii si aprobarii, in conformitate cu prevederile Art.7 alin.1 si 
alin.2 din Legea nr.52/2003 - privind transparenta decizionala in 
administratia publica, republicata, coroborate cu prevederile Art.197 alin.4 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

- Procesul Verbal de Inventariere 5164 din 13.07.2018 / Nr. 20945 din 
13.07.2018 a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu 
apa si de canalizare al UAT Orasul Faurei, intocmit de catre Comisiile 
Operative de Inventariere ale Delegatarului – UAT si Operatorului, conform 
Procedurii de Inventariere - cu Anexele parte integranta;  

- Procesul Verbal de Predare - Primire  a Bunurilor de Retur aferente 
Sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare realizate prin 
Proiectul  " Reabilitatrea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in 
Judetul Braila  "  POS 1 Mediu  si a documentelor prevazute de Ordinul nr. 



285 /300 / 2016 al Ministerului Fondurilor Europene si al Ministerului 
Finantelor Publice  -  inregistrat sub nr. R 36858 din 29.11.2018  la Operator  
si sub nr. 8571 din 04.12.2018  la Delegatarul  -  UAT Orasul Faurei intocmit 
de catre Comisiile Operative de Inventariere ale Operatorului si 
Delegatarului – UAT , conform Procedurii de Inventariere. 
         - Procesul Verbal de Predare - Primire (Preluare)  in gestiune directa, 
administrare si exploatare a Bunurilor de Retur care constiuie – Sistemul 
public de canalizare – apartinand Delegatarului – Unitatea Administrativ 
Teritoriala Orasul Faurei realizate prin Proiectul               ” Reabilitarea si 
modernizarea sistemelor de apa si apa uzata din  Judetul Braila ” POS 1 
Mediu – inregistrat sub nr. 8925 din 17.12.2018 la Delegatarul  -  UAT Orasul 
Faurei si sub nr. R 38572 din 17.12.2018  la Operator cu Anexele parte 
integranta , intocmit de catre Comisiile Operative de Inventariere ale 
Delegatarului – UAT  si  Operatorului  , conform Procedurii de Inventariere . 

 - Actul Aditional nr. 10 din 20 februarie 2019 la Contractul de Delegare 
a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare de Apa si de Canalizare nr.670 
din 10.09.2009 - Modificat si Completata Iulie 2018- avand ca obiect punerea 
la dispozitia Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila 
SA, de catre Delegatarul -  Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei 
a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de canalizare – realizate prin 
Proiectul  ” Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata din  
Judetul Braila ” POS 1 Mediu; 
            - prevederile Art.24 alin.(1) din Caietul de Sarcini al activitatii de 
transport a apei potabile in Aria Delegata – Unitatea Administrativ 
Teritoriala Orasul Faurei, cu Anexele nr. 1-7 – parte integranta, aprobat prin 
Hotararea nr.11 din 30.09.2014 a Adunarii Generale a Asociatiei; 
            - prevederile Art.24 alin.(1) din Caietul de Sarcini al activitatii de 
inmagazinare a apei potabile in Aria Delegata – Unitatea Administrativ 
Teritoriala Orasul Faurei, cu Anexele nr.1-5 – parte integranta, aprobat prin 
Hotararea nr.1 din 9.01.2015 a Adunarii Generale a Asociatiei; 

- prevederile Art.32 alin.(1) din Caietul de Sarcini al activitatii de 
distributie a apei potabile in Aria Delegata – Unitatea Administrativ 
Teritoriala Orasul Faurei, cu Anexele nr.1-16 – parte integranta, aprobat 
prin Hotararea nr.16 din 29.04.2015 a Adunarii Generale a Asociatiei; 
             - prevederile Art.30 alin.(1) din Caietul de Sarcini al activitatii de 
colectare , transport si evacuare a apelor uzate de la Utilizatorii din Aria 
Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei, cu Anexele 



nr.1-13 – parte integranta, aprobat prin Hotararea nr. 18 din 12.10.2017 a 
Adunarii Generale a Asociatiei; 

  - prevederile art.5 alin.(2) litera l), ale art.23 alin.(3) litera b), 
coroborate cu prevederile art.16 alin.(3) litera d) din Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 

  - prevederile art.6 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apa şi de canalizare – republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

  - prevederile art.22 alin.(4) din Legea nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

  - prevederile Art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) si lit.d), alin.(4) lit. e), lit. f) 
si lit. g), alin. (6) lit. a) si alin.(7) lit. n);Art.105 alin. (1), Art.106 alin. (3), 
Art.154 alin. (1), alin. (4) si alin. (6), Art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a), 
lit. d) si lit. h) si  Art.139 alin. (1) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul Administrativ; 

- Referatul de aprobare al primarului orașului; 
     - Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local, respectiv Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură, sport şi agrement, Comisia pentru administrație 
publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și 
libertăților cetățenilor, Comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat, servicii și 
comerț și Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și 
religie; 
 In temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit. g) din OUG nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul Administrativ; 

H  O  T  A  R  A  S  T  E  : 
 

 Art.1 (1) Avizează modificarea si forma actualizata, a urmatoarelor 
Anexe la Caietul de Sarcini al activitatii de transport a apei potabile in Aria 
Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei - parte 
integranta din prezenta Hotarare : 

a)   Anexa 2 – Caracteristicile aductiunii pentru apa potabila; 
b)  Anexa 4 - Descrierea instalatiilor necesare pentru transportul a 
potabile, starea fizica si gradul de automatizare a acestora; 



d)   Anexa 5 – Diagramele de variatie a energiei consumate de pompe, 
in functie de debitele de apa vehiculate; 
e) Anexa 6 - Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii 

de apa bruta transportata, precum si caracteristicile acestora; 
 (2) Caietul de Sarcini al activitatii de  transport  a apei potabile in Aria 

Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei si Anexele 1 , 3 
si 7 nu se modifica. 

Art.2 (1) Avizează modificarea si forma actualizata, a urmatoarelor 
Anexe la Caietul de Sarcini al activitatii de inmagazinare a apei potabile in 
Aria Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei - parte 
integranta din prezenta Hotarare : 
                             a) Anexa 2 - Inmagazinarea apei; 

 

b) Anexa 3 - Descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de 
automatizare a acestora; 

d) Anexa 4 - Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii 
apei potabile inmagazinate, precum si caracteristicile acestora. 

 (2) Caietul de Sarcini al activitatii de inmagazinare a apei potabile in 
Aria Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei si Anexele 
1 si 5 nu se modifica . 

Art.3 (1) Avizează modificarea si forma actualizata, a urmatoarelor 
Anexe la Caietul de Sarcini al activitatii de distributie a apei potabile in Aria 
Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei - parte 
integranta din prezenta Hotarare : 

a) Anexa 3 – Programul de Reabilitare si extindere a sistemului de 
alimentare cu apa potabila din Aria Delegata – Unitatea Administrativ 
Teritoriala Orasul Faurei; 

b) Anexa 4-5-9 – Principalele date ale Utilizatorilor, Bransamentelor si 
Contorilor de apa potabila din Aria Delegata – Unitatea Administrativ 
Teritoriala Oras Faurei; 

c) Anexa 6 – Datele Utilizatorilor necontorizati din Aria Delegata 
Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Faurei; 

d) Anexa 7 – Descrierea statiilor de pompare-repompare cu turatie 
variabila starea fizica şi gradul de automatizare a acestora din Aria Delegata 
- Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei; 

e) Anexa 8A – Caracteristicile reţelei de distribuţie a apei potabile din 
Aria Delegata- Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei; 



f) Anexa 8B – Coordonatele si caracteristicile hidrantilor din retelele 
de distributie a apei potabile din UAT Faurei; 

g) Anexa 10 – Planul retelei de distributie a apei potabile din Aria 
Delegata Oras Faurei cu pozitionarea obiectelor care-i apartin; 

h) Anexa 11 – Descrierea instalatiilor aferente activitatii de distributie 
a apei potabile in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Oras 
Faurei, starea fizica si gradul de automatizare ale acestora; 

i) Anexa 12 – Graficul privind evolutia numarului de Utilizatori 
bransati in ultimii 4 ani la sistemul public de alimentare cu apa din Aria 
Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei; 

j) Anexa 13 -  Graficele de variatie a consumului de apa potabila 
minim, mediu si maxim, aferent Utilizatorilor care au montate repartitoare 
de costuri in ultimii 6 ani – se abroga -. 

k) Anexa 14 – Variatia pretului de vanzare a apei potabile in ultimii 5 
ani in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei 
conform Strategiei de stabilire, ajustare si modificare a preturilor cu 
completarile si modificarile ulterioare, aprobata de Adunarea Generala a 
Asociatiei - devine Anexa 13 -; 

l) Anexa 15 – Variatia gradului de incasare a pretului apei potabile 
facturate in ultimii 4 ani in Aria Delegata - Unitatea Administrativ 
Teritoriala Orasul Faurei – devine Anexa 14-; 

m) Anexa 16 – Graficul de variatie a ratei de suportabilitate a pretului 
apei potabile in ultimii 5 ani in Aria Delegata - Unitatea Administrativ 
Teritoriala Orasul Faurei - devine Anexa 15-. 

(2) Caietul de Sarcini al activitatii de distributie a apei potabile in Aria 
Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei si Anexele 1 si 2 
nu se modifica. 

Art.4 Modificarea si actualizarea Anexelor la Caietele de Sarcini ale 
activitatii de  transport al apei potabile , de inmagazinare a apei potabile, de 
distributie a apei potabile in Aria Delegata – Unitatea Administrativ 
Teritoriala Orasul Faurei – prevazute la Art.1 alin.(1), Art.2 alin.(1)  si           
Art.3 alin.(1) de mai sus, vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale a 
Asociatiei, dupa avizarea de catre Consiliul Local al Orasului Faurei. 

 
 

 Art.5 (1) Avizează modificarea si forma actualizata, a urmatoarelor 
Anexe la Caietul de Sarcini al activitatii de colectare , transport si evacuare 



a apelor uzate de la Utilizatorii din Aria Delegata – Unitatea Administrativ 
Teritoriala Orasul Faurei: 
 a) Anexa 3 – Programul de reabilitare si extindere a sistemului public 
de canalizare in Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei; 

c) Anexa 4A si Anexa 5A – Principalele date ale Utilizatorilor si ale 
Racordurilor cu elementele componente  pentru Utilizatorii casnici (casa-
curte) care beneficiaza de activitatea de colectare , transport si evacuare a 
apelor uzate ; 
 d) Anexa 4B – 5B – Principalele date ale Utilizatorilor individuali din 
condominii ( blocuri) care beneficiaza de activitatea de colectare , transport 
si evacuare a apelor uzate si ale Racordurilor cu elementele; 
           e) Anexa 4C – 5C - Principalele date ale Utilizatorilor si ale 
Racordurilor cu elementele componente  pentru Utilizatorii – Agenti 
Economici - care beneficiaza de activitatea de colectare , transport si 
evacuare a apelor uzate; 
           f) Anexa 4D – 5D - Principalele date ale Utilizatorilor si ale 
Racordurilor cu elementele componente  pentru Utilizatorii – Institutii 
Publice - care beneficiaza de activitatea de colectare , transport si evacuare 
a apelor uzate ; 

g) Anexa 6 – Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport 
al apei uzate si ale gurilor de scurgere din Aria Delegata Unitatea 
Administrativ Teritoriala Orasul Faurei; 

h) Anexa 10 – Graficul privind situatia numarului de utilizatori 
racordati in ultimii 4 ani la sistemul public de canalizare din Aria Delegata 
Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei; 

i) Anexa 11 – Graficele de variatie a cantitatii de ape uzate, minima, 
medie si maxima, aferenta utilizatorilor in ultimii 4 ani din Aria Delegata 
Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei; 

j ) Anexa 12 – Variatia tarifului  la serviciul public de canalizare in 
Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei; 

k ) Anexa 13 – Variatia gradului de incasare a contravalorii prestarii 
serviciului public de canalizare in ultimii 4 ani din Aria Delegata Unitatea 
Administrativ Teritoriala Orasul Faurei. 

(2) Caietul de Sarcini al activitatii de colectare , transport si evacuare 
a apelor uzate de la Utilizatorii din Aria Delegata – Unitatea Administrativ 
Teritoriala Orasul Faurei si Anexele 1, 2 ,7, 8  si 9 nu se modifica. 



Art. 6 Modificarea si actualizarea Anexelor la Caietele de Sarcini ale 
activitatii de colectare , transport si evacuare a apelor uzate de la Utilizatorii 
din Aria Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei – 
prevazute la Art.5 (alin.1) de mai sus, vor fi supuse aprobarii Adunarii 
Generale a Asociatiei, dupa avizarea de catre Consiliul Local al Orasului 
Faurei. 

Art.7 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul 
Orasului Faurei domnul Voinea Ionel, iar Secretarul Orasului 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.139 alin.(3) 
lit. g) din OUG  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ. 
               

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

 

ANGHEL COSTEL CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 

 ICHIM CORNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


