ROMANIA
JUDETUL BRAILA
ORASUL FAUREI
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI FAUREI

H O T A R A R E A NR._
NR._9____

Din 20 februarie 2019
privind: aprobarea Actului Aditional nr.10 din 20 februarie 2019 la 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 - 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 alimentare cu apa si de
canalizare si statiei de epurare a apelor uzate - realizate prin Proiectul
“Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila”
POS I Mediu

Consiliul Local al Orasului Faurei, judetul Braila, intrunit in sedinta
ordinară la data de 20 februarie 2019;
Având in vedere:
- Adresa nr.1262 din 20.12.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Dunarea Braila, prin care ni se solicita :
- adoptarea de catre organul deliberativ al Unitatii noastre Administrativ
Teritoriale a hotararii privind aprobarea Actului Aditional nr.10 la 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;
- 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 in Monitorul Oficial, Partea I, nr.749 din 3 decembrie 2013,

coroborate cu prevederile Art.115 alin.6 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea nr.69 din 11 decembrie 2018 a Consiliului Local Faurei privind
insusirea inventarului si aprobarea introducerii in domeniul public al UAT Orasul
Faurei a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apa si de
canalizare si statiei de epurare a apelor uzate, realizate prin Proiectul
“Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila”
POS I Mediu - cu Anexa 1 - parte integranta;
- Procesul - Verbal de Predare – Primire (Preluare) in gestiune directa,
administrare si exploatare a Bunurilor de Retur, care constituie Sistemul public de
alimentare cu apa si de canalizare - apartinand Delegatarului - Unitatea
Administrativ Teritoriala Oras Faurei realizate prin Proiectul “Reabilitarea si
modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila” POS I Mediu,
incheiat la data de 17.12.2018, inregistrat sub nr.8925 din 17.12.2018 la
Delegatarul Predator si sub nr.R38572 din 17.12.2018 la Operatorul Primitor, cu
Anexele - parte integranta;
- Actul Aditional nr.10 din 20 februarie 2019 la 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 - 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 alimentare cu apa si de canalizare si statiei
de epurare a apelor uzate - realizate prin Proiectul “Reabilitarea si modernizarea
sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila” POS I Mediu cu Anexa 1 APA si
Anexa 1 CANAL;
- prevederile art.36 alin.1, alin.2 lit.d), alin.4 lit.e) si lit.f), alin.5 lit.a), alin.6
lit.a) pct.14 si alin.7 lit.a), art.37, art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) si alin.6 din
Legea administratiei publice locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Referatul de aprobare al primarului;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,
respectiv 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,
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe,

administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ şi Comisia pentru
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi religie;
In temeiul prevederilor art.45 alin.3 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu
prevederile alineatului 4) al Articolului 8 - Sistemul Bunurilor de Retur - din
Capitolul II - Bunurile Delegarii, din Titlul I - Dispozitii Generale privind
Delegarea - din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 –
Modificat si Completat Iulie 2018;

HOTARASTE:
Art.1. 1) Se aproba Actul Aditional nr.10 din 20 februarie 2019 la 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 - 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 alimentare cu apa si de
canalizare si statiei de epurare a apelor uzate - realizate prin Proiectul
“Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila”
POS I Mediu cu Anexa 1 APA si Anexa 1 CANAL.
2) Actul Aditional nr.10 din 20 februarie 2019 la 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 Anexa 1 APA si Anexa 1
CANAL la acesta - constituie Anexe si parte integranta din prezenta Hotarare.
3) Actul Aditional nr.10 din 230 februarie 2019 se va incheia intre
Delegatarul - Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei - reprezentat prin
Primar Ing. Voinea Ionel si Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice
Dunarea Braila S.A. reprezentat prin Director General Ing. Mangiurea Silviu.
Art.2. Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul
Orasului Faurei si Directorul General al Operatorului, iar Secretarul Unitatii
Administrativ Teritoriale va comunica un exemplar al Hotararii Operatorului S.C.
Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. si Asociatiei de Dezvoltare

Intercomunitara Dunarea Braila in calitate de Delegatar, imediat dupa adoptare si
altor institutii interesate, in termenul legal.
Aceasta hotarare a fost adoptata cu respectarea cerintelor art.45 alin.(3) din
Legea administratiei publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
STĂNCESCU VIRGINIA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
ICHIM CORNEL

Anexa la Hotararea nr. 9 din 20 februarie 2019 a Consiliului Local al Orasului Faurei
ACT ADITIONAL NR.10
din 20 februarie 2019
la 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 – 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 alimentare cu apa si de canalizare si statiei de
epurare a apelor uzate - realizate prin Proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemelor
de apa si apa uzata in judetul Braila” POS I Mediu
PARTILE CONTRACTANTE
INTRE :
Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei, cu sediul in Orasul Faurei, Judetul
Braila, reprezentata prin Primar Ing.Voinea Ionel, in calitate de DELEGATAR;
si
Societatea Comerciala Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A. cu sediul
social in Municipiul Braila, Strada Piata Uzinei, nr.1, Judetul Braila, reprezentata prin
Director General Ing.Mangiurea Silviu, in calitate de OPERATOR

Avand in vedere :
- Hotararea Consiliului Local al Orasului Faurei nr.69 din 11 decembrie 2018
privind insusirea inventarului si aprobarea introducerii in domeniul public al UAT
Orasul Faurei a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apa si de
canalizare si statiei de epurare a apelor uzate, realizate prin Proiectul “Reabilitarea si
modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila” POS I Mediu - cu Anexa 1
- parte integranta;
- Procesul - Verbal de Predare – Primire (Preluare) in gestiune directa,
administrare si exploatare a Bunurilor de Retur, care constituie Sistemul public de
alimentare cu apa si de canalizare - apartinand Delegatarului - Unitatea Administrativ
Teritoriala Oras Faurei realizate prin Proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemelor
de apa si apa uzata in judetul Braila” POS I Mediu, incheiat la data de 17.12.2018,
inregistrat sub nr.8925 din 17.12.2018 la Delegatarul Predator si sub nr.R38572 din
17.12.2018 la Operatorul Primitor cu :
- Anexa 1 APA - Lista de Inventar a Bunurilor de Retur aferente sistemului public
de alimentare cu apa din aria Delegata a UAT FAUREI executate prin contractul

„Reabilitare retele apa, reabilitare rezervor apa, statie pompare apa si statie clorinare,
reabilitare si extindere retele de canalizare, statii pompare ape uzate – aglomerarea
Faurei”, realizate prin Programul Operational Sectorial de Mediu 2007 – 2013
„Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila” ;
- Anexa 1 CANAL - Lista de Inventar a Bunurilor de Retur aferente sistemului
public de canalizare din aria Delegata a UAT FAUREI executate prin contractul
„Reabilitare retele apa, reabilitare rezervor apa, statie pompare apa si statie clorinare,
reabilitare si extindere retele de canalizare, statii pompare ape uzate – aglomerarea
Faurei” si contractul „Reabilitare si extindere statie de epurare Faurei – aglomerarea
Faurei P4Y”, realizate prin Programul Operational Sectorial de Mediu 2007 – 2013
„Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila” ;
- Hotararea Consiliului Local al Orasului Faurei nr. 9 din 20 februarie 2019
privind aprobarea Actului Aditional nr.10 din 20 februarie 2019 la 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 - 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 alimentare cu apa si de canalizare si statiei de epurare a apelor
uzate - realizate prin Proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa
uzata in judetul Braila” POS I Mediu, cu Anexele - parte integranta;
- Prevederile literelor j) si o) ale Articolului 71 - Documente Anexa la prezentul
Contract - din Capitolul VI - Lista Anexelor - din Titlul II - Sistemul Financiar si
Sistemul Contabil - din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018;

In temeiul :
- Prevederilor alineatului 4) al Articolului 8 - Sistemul Bunurilor de Retur - din
Capitolul II - Bunurile Delegarii, din Titlul I - Dispozitii Generale privind Delegarea - din
Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de
Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie
2018 –;
Partile Contractante - de comun Acord - au convenit urmatoarele :
ARTICOLUL 1
Delegatarul Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei, pune la dispozitia
Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA - in scopul gestionarii
directe, administrarii si exploatarii - Bunurile de Retur aferente Sistemului public de
alimentare cu apa si de canalizare si statiei de epurare a apelor uzate, inscrise in :

1) Anexa 1 APA - Lista de Inventar a Bunurilor de Retur aferente sistemului public
de alimentare cu apa din aria Delegata a UAT FAUREI executate prin contractul
„Reabilitare retele apa, reabilitare rezervor apa, statie pompare apa si statie clorinare,
reabilitare si extindere retele de canalizare, statii pompare ape uzate – aglomerarea
Faurei”, realizate prin Programul Operational Sectorial de Mediu 2007 – 2013
„Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila” - Anexa 1
- parte integranta din prezentul Act Aditional;
2) Anexa 1 CANAL - Lista de Inventar a Bunurilor de Retur aferente sistemului
public de canalizare din aria Delegata a UAT FAUREI executate prin contractul
„Reabilitare retele apa, reabilitare rezervor apa, statie pompare apa si statie clorinare,
reabilitare si extindere retele de canalizare, statii pompare ape uzate – aglomerarea
Faurei” si contractul „Reabilitare si extindere statie de epurare Faurei – aglomerarea
Faurei P4Y”, realizate prin Programul Operational Sectorial de Mediu 2007 – 2013
„Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila” - Anexa 2
- parte integranta din prezentul Act Aditional.
ARTICOLUL 2
Numarul

Actului

Aditional

s-a

dat

de

catre

Asociatia

de

Dezvoltare

Intercomunitara Dunarea Braila, cu respectarea cronologiei Actelor Aditionale adoptate pana la aceasta data - la Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din
10.09.2009.
ARTICOLUL 3
1) Prezentul Act Aditional - parte integranta 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 – a fost incheiat in 3 (trei) exemplare originale, din
care un exemplar pentru Delegatarul Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei,
un exemplar pentru Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA si
un exemplar pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila in calitate
de Delegatar.
2) Prezentul Act Aditional intra in vigoare - pe data adoptarii Hotararii de
aprobare de catre Consiliul Local al Orasului Faurei.
DELEGATAR

OPERATOR

PRIMAR

DIRECTOR GENERAL

Ing. VOINEA IONEL

Ing. MANGIUREA SILVIU

