ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECATEI
Nr.45'll'19.O2.2O2'l

PROCES VERBAL
lncheiat astezi 19.02.2021
FRECATET, judetur BRAILA

,

in gedinta

ordinari a Consiliului Local al comunei

.

- Sedinla se desfagoard la Cdminul Cultural din satul Frecatei, comuna Frecatei, judetul

Briila, fiind respectate prevederile legale impotriva respandirii pandemiei COVID-19.
- Convocarea consilierilor a fost facuta individual prin adresS, in care au fost precizate data,
ora, locul desfasurarii si ordinea de zi a gedinlei.

-Domnul Morogan Sandel-secretarul comunei, arata ca potrivit art. 123, alin.(1) din Ordonanla de Urgenld a Guvernului nr. 5712019, privind Codul Administrativ, trebuie ales
un pregedinte de sedinte. Domnul consilier Lucaci Vasile este propus pentru a indeplini
aceaste functie. Aceastd propunere este votata in unanimitate de consilierii prezenli la

aceaste sedinte.

$edinla este legal constituita fiind prezenti un numar de 8 consilieri din totalul de

I

consilieri in funclie.

Mentionim ca la aceasta sedin{d participi de drept domnul Bilan lonel, primarul
comunei 9i domnul Moldoveanu Gelu, delegat sitesc la satul Stoienesti.
Domnul Lucaci Vasile- pregedintele de sedinta de citire proiectului ordinii de zi al
gedintei, care este urmatorul:

.
o

Aprobarea procesului verbal al gedintei anterioare
Proiect de hotirAre privind aprobarea proiectului de buget pe anul 2021 gi estimarile
pentru anii 2022

.

-2024,la comuna Frecilei, judetul Breila

Proiect de hotdrare cu privire la aprobarea execuliei bugetare pentru anul 2020 la
Unitatea Administrativ TeritorialS Frecilei

o

Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucriri de interes local
pentru repartizarea orelor de munci beneflciarilor de ajutor social pentru anul2021

o

Proiect de hotirdre cu privire la aprobarea Planului de acliune privind serviciile sociale

administrate gi finantate din bugetul Consiliului local Frecilei pentru anul 202'l
Domnul Lucaci Vasile, presedintele sedintei de astizi, propuine consilierilor prezenti la

aceasti

si

se aprobe suplimentarea ordinii de zi cu

inci cinci proiecte de hotarari care nu

suportd am6nare, gi anume:

.

Modiflcarea Hotararii nr.4 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Frecatei
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a

lnfrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014
lndicatorilor tehnico - economici ai Proiectului

o

-

-

2020 si a

pentru UAT Comuna Frecatei

Modificarea Hotararii nr.5 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Frecatei
privind aprobarea Listei de lnvestitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a
Listei de lnvestitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul
Regional de Dezvoltare a lnfrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in

perioada 20'14-2020

.

Modificarea Hotararii nr.7 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Frecatei
privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform
rezultatelor Analizei Cost

- Beneficiu

din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul

Regional de Dezvoltare a lnfrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in

perioada 2014

o

-

2O2O

Modificarea Hotararii nr.8 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Frecatei
privind aprobarea contributiei la coflnantarea datorata de catre Unitatea Administrativ

Teritoriala Comuna Frecatei, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul
Regional de Dezvoltare a lnfrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in

perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente

.

Aprobarea Actului Aditlonal nr.24 - privind modificarea si completarea unor prevederi ale
Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale - Partea Comuna, Dispozitiilor Speciale Partea de Apa si Dispozitiilor Speciale - Partea de Canalizare - ale Contractului de

Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din
10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare

Serviciilor pentru perioada 2021

.

-

in baza Strategiei de Tarifare a

- 2025

Probleme curente
Supusd aprobirii ordinea de zi a sedintei de astizi, este aprobati in unanimitate, in

forma propusi.
ln continuare secretarul comunei, domnul Morogan Sindel, prezinti primul
ordinea de zi cu

privire

la

punct

de pe

aprobarea procesului verbal al gedinlei anterioare.

ln urma prezentarii acestuia , nu sunt obiectiuni fiind votat in unanimitate.
Domnul Lucaci Vasile- pregedintele de gedinli, propune consilierilor prezeng sa se
a dezbateri in vederea aprobarii urmetorului punct de pe ordinea de zi, cu

proiectului de buget pe anul 2021 9i estimarile pentru anii 2022

privire la aprobarea

- 2024,la comuna Frecd[ei, judetul

Breila

Presedintele de sedinta prezinta actele care insotesc acest proiect de hotarare, respectiv
Expunerea de motive a primarului, Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

,

Referatul de avizare al secretarului general, Decizia Administraliei Judelene a Finanlelor Publice

Briila, precum

Si Hotararea Consiliului Judelean

Briila prin care au fost repartizate sumele alocate

UAT-urilor pe anul 2021 $i estimerile pentru anii 2022-2024

Nemaifiind alte discutii, sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotirire se supune Ia
vot, fiind votat in unanimitate.

Domnul Lucaci Vasile, pregedintele gedinlei de astezi, propune

si

se treacd la

disculii in

vederea aproberii urmatorului proiect de hotirire aflat pe ordinea de zi, cu prvire la aprobarea
execuliei bugetare pentru anul 2020 la Unitatea Administrativ Teritoriald Frec5tei
Presedintele de sedinta prezinta actele care insotesc acest proiect de hotarare, respectiv
Expunerea de motive a primarului, Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local si
Referatul de avizare al secretarului general, din care rezultd cd veniturile realizate la data de
31

.12.2020 s-au realizat in procent de 68,96% iar cheltuielile in procent de 68,95%.

in continuare domnul Lucaci Vasile inviti consilierii la disculii sau propuneri pe marginea
acestui proiect de hotarare. Nemaifiind alte probleme de discutat se supune la vot, fiind votat in
unanimitate.

Domnul Lucaci Vasile, pregedintele gedinlei de astizi, propune sa se treaca la disculii in
vederea aprobdrii urmdtorului proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi, cu prvire la aprobarea
Planului de acliuni sau de lucriri de interes local pentru repartizarea orelor de munci beneficiarilor
de ajutor social pentru anul 202'1

Presedintele de sedinta prezinta actele care insotesc acest proiect de hotarare, respectiv
Expunerea de motive a primarului, Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local si
Referatul de avizare al secretarului general, din care rezulte numarul de ore gi lucr5rile ce trebuiesc
executate in anul 2021 de c6tre beneficiarii de ajutor social, apli de munci.

Domnul primar lonel Belan arate cu trebuie intrelinuti curSlenia

ficuti

de citre angajalii

primiriei impreund cu beneficiarii de ajutor social, iar in situalia in care se mai aruncd gunoi
menajer in stradi acesta va fi aruncat din nou in gospodiria celui care la aruncat si va fi gi

sanctionat contraventional, conform Hotir6rii consiliului local.
Nemaifiind alte probleme de discutat pe margine acestui proiect de hotir6re, se supune
la vot fiind votat

in unanimitate.

Domnul Lucaci Vasile, presedintele sedintei de astizi, propune

si

se treaci la disculii

in vederea aprobdrii urmetorului proiect de hotir6re aflat pe ordinea de zi, cu prvire la aprobarea
Planului de acliune privind serviciile sociale administrate gi finantate din bugetul Consiliului local

Freci[ei pentru anul 2021
Presedintele de sedinta prezinta actele care insotesc acest proiect de hotarare, respectiv
Expunerea de motive a primarului, Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local si
Referatul de avizare al secretarului general din care rezultd ca acest proiect de hotir6re trebuie

aprobat avand gi Avizul consultativ al Consiliului Judelean Brdila
Nemaiflind alte probleme de discutat pe margine acestui proiect de hotirire, se

supune

la

vot fiind votat in unanimitate.

Domnul Lucaci Vasile, pregedintele gedinlei de astizi, propune

si

se treaci la discu{ii

in vederea aprobirii urmatorului proiect de hotdrire aflat pe ordinea de zi, cu prvire la modificarea
Hotararii nr.4 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Frecatei privind aprobarea Studiului

dc trazehilitale nantn r Pr^ia.fi rl Paninnal r{e llezrrnlfare a lnfracfn

rnfr rrii

da Ana ci A^.

I

l7if. .lin

Judetul Braila in perioada 2014

- 2020 si a lndicatorilor tehnico - economici ai Proiectului - pentru

UAT Comuna Frecatei

Presedintele de sedinta prezinta actele care insotesc acest proiect de hotarare, respectiv
Expunerea de motive a primarului, Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local si
Referatul de avizare al secretarului general precum gi adresa ADID Dunarea Brdila nr.
150117

.02.2021din care rezulti

ci

trebuie aprobat Actul Aditional nr.24 - privind modificarea si

completarea unor prevederi ale Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale - Partea Comuna,
Dispozitiilor Speciale - Partea de Apa si Dispozitiilor Speciale - Partea de Canalizare

Nemaifiind alte probleme de dlscutat pe margine acestui proiect de hotdrire, se supune
la vot fiind votat

in unanimitate

Domnul Lucaci Vasile, presedintele gedinlei de ast5zi, propune sd se treaci la discutii
in vederea aprobirii urmitorului proiect de hotir6re aflat pe ordinea de zi, cu prvire

la modificarea

Hotararii nr.5 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Frecatei privind aprobarea Listei

de lnvestitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de lnvestitii Prioritare pe
Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a lnfrastructurii
de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014

- 2020

Presedintele de sedinta prezinta actele care insotesc acest proiect de hotarare,

respectiv Expunerea de motive a primarului, Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului

Local gi Referatul de avizare al secretarului general precum gi adresa ADID Dundrea Briila
150117

.02.2021din care rezulti

ci

nr.

modificarea Hotararii nr.5 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local

al Comunei Frecatei privind aprobarea

Listei de lnvestitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu

Apa si a Listei de lnvestitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata este foarte importantd.
Nemaifiind alte probleme de discutat pe margine acestui proiect de hotirare, se supune
la vot fiind votat in unanimitate

Domnul Lucaci Vasile, pregedintele gedintei de astdzi, propune

si

se treacd la

disculii in vederea aprobdrii urmitorului proiect de hotirSre aflat pe ordinea de zi, cu prvire la
modificarea Hotararii nr.5 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Frecatei privind
aprobarea Listei de lnvestitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de lnvestitii
Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a

lnfrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014

-

2020

Presedintele de sedinta prezinta actele care insotesc acest proiect de hotarare,

respectiv Expunerea de motive a primarului, Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local gi Referatul de avizare al secretarului general precum gi adresa ADID Dunerea Breila nr.
150117.02.2021, din care rezulte ce modificarea Hotararii nr.s din 7 februarie 2020 a Consiliului
Local al Comunei Frecatei

Nemaifiind alte probleme de discutat pe margine acestui proiect de hotdr6re, se

supune

la vot fiind votat in unanimitate

Domnul Lucaci Vasile, preledintele sedintei de astizi, propune sd se treacd la
discutii in vederea aprobirii urmatorului proiect de hoterare aflat pe ordinea de zi, cu prvire la
mndifinarae H^tararii rrr R.lih 7 fchrr rrric 2O?O r Cancilirrhri I nnal al /lnrnr rnci Franatci nrhrind

aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna
Frecatei, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a

lnfrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de
Fezabilitate cu anexele aferente
Presedintele de sedinta prezinta actele care insotesc acest proiect de hotarare,

respectiv Expunerea de motive a primarului, Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului

Local gi Referatul de avizare al secretarului general precum gi adresa ADID Dunirea Braila nr.
'l5ol17 .02.2021, din care rezulti cd modificarea Hotararii nr.8 din 7 februarie 2020 a Consiliului
Local al Comunei Frecatei este foarte importantd.

Nemaifiind alte probleme de discutat pe margine acestui proiect de hotarAre, se

supune

la vot fiind votat in unanimitate

Domnul Lucaci Vasile, presedintele sedintei de astdzi, propune
discutii

?n

si

se treaci la

vederea aprobdrii urmitorului proiect de hotdr6re aflat pe ordinea de zi, cu prvire la

aprobarea Actului Aditional nr.24 - privind modiflcarea si completarea unor prevederi ale
Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale - Partea Comuna, Dispozitiilor Speciale - Partea de

Apa si Dispozitiilor Speciale - Partea de Canalizare - ale Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si
completarile ulterioare

-

in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021

-

2025

Presedintele de sedinta prezinta actele care insotesc acest proiect de hotarare,

respectiv Expunerea de motive a primarului, Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului

Local 9i Referatul de avizare al secretarului general precum gi adresa ADID Dun5rea Briila
150117 .02.2021 ,

din care rezulta cd trebuie aprobat Actului Aditional nr.24

nr.

-

Nemaifiind alte probleme de discutat pe margine acestui proiect de hotirire, se supune
la vot fiind votat

in unanimitate

La capitolul probleme curente

Domnul primar arata ca in anul 2021, bugetul local va fi un buget de austeritate avand

L

la bazi sumele alocate de Administratia Judeleand a Finan(elor Publice Brdila si Consiliul Juidelean
La nivelul comunei Frecdlei s-a facut o solicitare de atribuire a unei suprafele de teren
pentru construirea unei

ministiri crestin ortodoxe.

Problemele de discutat pe marginea ordinii de zi a sedintei de astizi au fost epuizate fapt

pentru care se dedare sedinta inchis6.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal

PRESEDINTE DE SEDINTA

\4\

Se

r general UAT,

\

Vasile LUCACI

Sandel

o

N

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMT]NA FRECATEI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.

3

din 19.02.2021

privind alegerea pregedintelui de qedinp
Consiliul Local al comunei Frecd{ei, jude{ul Brlila intrunit in gedinfi ordinar[;
Avdnd in vedere prevederile:

l
F

Hotirdrea Consiliului Local al comunei Frecd{ei nr. 46/09.11.2020 privind
aprobarea Regulamentului de organizare qi func{ionare a Consiliului Local al
comunei Frecdlei:

Hotir6rea Consiliului Local al comunei Frec6lei nr. 43/019.11.2020 privind
alegerea pregedintelui de qedinfi:

^In temeiul prevederilor

art. 123, alin.(l) 9i art. 129 din Ordonanla de Urgen{i nr.
57 103.07.2019, privind Codul Administrativ

HOTARASTE:

Art.l, Se alege in functia de pregedinte de gedinp, domnul consilier Lucaci Vasile,
pentru gedinlele consiliului Local al comunei Frectr(ei, judetul Briila, din lunile : februarie,
martie $i aprilie 2021

L

Arl,2, Prczenta hotErdre se comunictr primarului comunei Frecdfei,

Instituliei

Prefectului Judelului Br[ila gi se aduce la cunoqtinll publicI prin grija secretarului comunei.

PRE$ED

TA,
a

Lucaci
!a

.1. LA

Contrasemneaza.
Secretar gen
co

Sindel Moro

a

ROMANIA
JI]DETI]L BRAILA
COMI]NA FRECATEI
CONSILruL LOCAL

HOTARAREA

NT.4

din 19.02.2021

privind

aprobarea proiectului de buget pe anul 2021 qi estimlrile pentru anii 2022-2024Ia Unitatea

Administrativ TeritorialI Frec[Iei, judetul Br[ila
Consiliul Local al comunei Frecltei, jude{ul Briila intrunit in qedintl ordinartr
la data de 19.02.2021

AVAND IN VEDERE

.
.
.

Expunerea de motive a primarului comunei Frectrtei, judelul Br5ila
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

Raportul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului
. Reglementirile Legii nr. 273/2006, privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi
completdrile ullerioare
o Adresa Administraliei Judelene a Finanfelor Publice BrIila nr.23207D7.01.2021
inregistratii la primlria FrecS{ei sub nr.253127.0'1.2021
o Decizia $efului Administratiei Jude[ene a Finantelor Publice Brlila nr. 2127.01.2021,
privind repartizarea pe unit[Ii administrativ teritoriale a Iimitelor pentru sumele
defalcate din TVA gi a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru proiectul de buget pe anul 2021 gi
estim[rile pentru anii
^ CONFORMITATE CU:
IN
Prevederile art. 129, alin. (l) qi (2), alin. (4), lit. a din Ordonan{a de Urgen}5 nr.
57 /03.07 .2019, privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art. 42, alin.(4)
din Legea nr. 24/2000, privind Normele de tehnici legislative pentru elaborarea actelor
normative, republicat6, cu modificrrile gi completirile ulterioare

HOTARA$TE;
Art.l.

aprobl proiectului de bugetpe anul 2021 Ei estimlrile pentru anii 2022-2024\a
Unitatea Administrativ Teritoriale Frectrlei, judelul Br6ila, dup[ cum urmeazl:
-mii leiNr Indicalor bugetar
202r
2022
2023
2024
Se

crt
I

2.
J.

4.

-Sume defalcate din TVA,
Consiliul Jude{ean
-Sume defalcate din TVA
Finante
Total:
-Cote defalcate din
impozituI pe venit,
Consiliuljudetean
-Cote defalcate din
impozitul de venit, Finanle
Total:

200

l0

7

4

46

39

26

l4

246

49

33

50

5

4

18
J

20

20

l6

t2

70

25

20

l5

Art.2.

Prin grija secretarului comunei si a compartimentului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, prevederile prezentei hotirdri vor fi aduse la indeplinire si la
cunogtin{a celor indreptAli!.
Prezenta hottrrAre a fost adoptattr in qedinla ordinard din data de 19.02.2021 cu un num[r
de ......voturi din totalul de 9 consilieri in functie, indeplindndu-se cerinla de majoritate din num[ruI
t,i b.
voturilor consilierilor prezenji. .
:.1)-J,

-ieo,

Contrasemneaz5,
Secretar com
Sindel Mo

PRE$ED
Lucaci

PROCEDURI OBLIGATORiiUI-TEBI9dN6 ADOPTARII HOTARARTI CONSILIULUf LOCAL AL

coi.ruNEr rREc;.TEI NR.

4/2021

SemIritura
Nr.

crt.
0

I

l

Adoptarea hoLararii')
Comunicarea calre primarul comunei'1
r)
Comunicarea ctrtre prefectul iudetului
a*t)
Aducerea la cuno$tint6 publicd
a-5.1
Comunicarea- numai in cazul celei cu caracter individual
Hotirarea devine obligatorieo) ssu produce efecte juridice'), dupi caz

2
3

4
5

5

L

OPERATIUNI EFECTUATE

Data

ZZILL|AN

,
19.02.2021

19.o2.202t
19.02.2021

persoanei
responsabile str
efectueze procedura
3

ROMANIA
JTJDETT.IL BR.i,n

A
COMI]NA FREC;,TEI
CONSILruL LOCAL

HOTARAREA

NT.5

din 19.02.2021

privind

aprobarea incheierii exercitiului bugetar pentru anul 2020 la Unitatea Administrativ

Teritoriall Frecl{eijudetul Briila
Consiliul Local al comunei Frecl(ei, judeful BrIila intrunit in gedinti ordinartr
la data de 19.02.2021

AVAND IN VEDERE

.
.
.

Expunerea de motive a primarului comunei Frecd{ei, judetul Br6ila
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

Raportul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al

primarului
Reglementirile Legii nr. 27312006, privind finan{ele publice locale, cu modificirile qi
completlrile ulterioare
o Ordinul nr.3155115.12.2020, pentru aprobarea Normelor metodologice privind
incheierea exerciliului bugetar al anului 2020
^IN CONFORMITATE CU:
Prevederile art. 129, alin. (l) qi (2), alin. (4), lit. a din Ordonanfa de Urgen{i nr.
57/03.07.2019, privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art. 42, alin.(4)
din Legea nr. 24/2000, privind Normele de tehnictr legislative pentru elaborarea actelor
normative, republicattr, cu modificlrile qi complettrrile ulterioare

.

{

HOrARAgrr;
l. Se aprobE incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2020, privind realizarea de
venituri gi cheltuieli la data de 31.12.2020 la Unitatea Administrativ Teritoriald Frecitei, judetul
Brlila aqa cum este prev5zutA in Nota Explicativi, care face parte integranttr din prezenta hotirdre.
Art

Art 2. Prin grija secretarului comunei

si a compartimentului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, prevederile prezentei hotarari vor fi aduse Ia indeplinire si la
cuno$tinta celor indrept5{iJi.
Prezenta hotarare a fost adoptati in $edinta ordinara din data de 19.02.2021 cu un numir
de ......voturi din totalul de 9 consilieri in functie, indeplindndu-se cerinta de majoritate din numarul

voturilor consilierilor prezen(i.
:'

PRE$ED

Contrasemneazi,
Secretar

Vasile

Sindel M

PROCEDURI OBLIGATORII U

-w-;Nr.
crt,
0

I
2
3

4
5

5

IH

PT

I NR.

CONSILIU

Data

OPERATIUNI EFECTUATE

ZZ|LLIAN

t

7

hotdririi
Comunicarca c6tre
arul comunel
Comunicarea ctrtre prefectul judelului-j
Aducerea la
blici
C om u n I carea, numat ln cazu I cel e I cu caracter ndi vidual
Hotirarea deyine ob
te sau
uce efecte uridice

19.02.2021
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TINITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA FRECATEI
JUDETUL BRAILA

NOTA EXPLICATIVA
privind realizarea de venituri si cheltuieli la 31 .decembrie 2020
Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei Frecatei a intocmit Situatiile Financiare
la data de 31 decembrie 2020 in conformitate, cu prevederile legii contabile nr.82l1991 republicata
cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.27312006,Legea 500/2002' O.M.F.P
nr.3.155115.12.2020.
Datele pentru completarea Situatiilor Financiare au fost extrase din evidenta contabila,
evidenta in care au fost inregistrate toate documentele legale in ordine cronologica.

I

SURSAA
Veniturile Bugetului Local

la data de 3l decembrie 2020 s-au realizat in procent
de : 68,96Yo, respectiv 8.212.670lei fata de prevederile bugetului 11.909.500 lei materializate astfel:
Imnozit De venit . orofit si castis de caDital s-au realizat in p rocent de 86,877"
I.
respectiv 1.596.749 lei fata de p revederile din buset de 1.838.000 lei.
din care :
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul
personal s-au realizat in procent de 42,85 % respectiv 1.714 lei fata de prevederile
din buget de 4.000 lei.
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit s-au realizat in procent de 86,97 %
respectiv 1.595.035 lei fata de prevederile-din buget de 1.834.000 lei'
Imoozite si taxe De DroDrietate . s-au realizat in Drocent de 67. 107o respectiv
II
2.268.514Iei fata de 3.381.000 lei.
din care :
Impozit si taxa pe cladiri s-au realizat in procent de 29,41 %o rcspecliv 318.472 lei
fata de 1.083.000 lei.
oZ respectiv 1.947.555 lei
Impozit si taxa pe teren s-au realizat in procent de 85,05
fata de 2.290.000 lei.
Taxe judiciare de timbru teren s-au realizat in procent de 31 ,09 % respectiv 2.487
lei fata de 8.000 lei.
Imrrozite si taxe de bunu ri si servicii s-au realizat in p rocent de 99.68 "h
III
respectiv 1.117.870 lei fata de 1.121.500 lei.
din care :
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor s-au realizat in procent de 97,66% respectiv 151.870 lei fata de 155.500
lei.
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale s-au realizat in procent
de 100,00 o% respectiv 966.000 lei fata de 966.000 lei.
Taxe de utilizare a bunurilor s-au realizat in procent de 54,31 %,respectiv 80.386
lei fata de 148.000 lei.
IV
Impozit pe mi iloace de trans rt s-au rea lizat in orocent de 63.4 2 7o. resoectiv
77.954lei fata de 122.000 !c!
Taxe si tarife oentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare s-au realizat
v.
in procent de 9 .35 7o. resn ectiv 2.432Iei fata de 26.000 lei.

-

-

-

-

VI.

VII.

o/". resD ectiv 7.457
Alte impozite si taxe fiscale s-au realizat in n rocen t de 124.28
lei fata de 6. 000 lei.
Venituri din D ro orietate s-au realizat in orocent de 78 .307o. resoectiv 67.344 lei
fata de 86.000 lei.

din care :
Venituri din concesiuni si inchirieri se realizeaza in procent de 78'30 % respectiv
67.344]rei fata de 86.000 lei.
VIII. Venituri din amenzi si alte sanctiuni s au rea lizat in nrocent de 23.20 7o resPectiv
13.691 lei fata de 121.Q00 lei.
Venituri din valorificarea unor bu nuri ale institutiilor p ublice s a incasat suma de
IX.
1.740 lei.
Subventii s au realizat in p rocent de 48.35' resnectiv 2,009.016 lei fata de
4.155.000 lei
din care :
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
combustibili petrolieri s au realizat in procent de 07o respectiv 0 lei fata de 2.000 lei
Finantarea programului de dezvoltare locala s au realizat in procent de 39,56 %
respectiv 1.069.1441ei fata de 2.702.000 lei.
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantaie din fonduri exteme nerambursabile (FEN) postaderare. aferente
perioadei de programare 2014-2020, s au realizat in procent de 48,65 % respectiv
316.754lei fata de 651.000 lei.
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, s au realizat in
procent de 77,88 7o respectiv 623.118 lei lata de 800.000 lei
XI.
Sume primite de ta UE/alti donatori in contul platilor efectuate si preJinantari
aferente cadrului linanciar 2014-2020 s au realizat in procent de 99,89% , respectiv
1.049.903 leifata de 1.051.000 lei
Din care ; - Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime, s au realizat in
procent de 99 ,89% % respectiv 1.049.903 lei fata de 1.051.000 lei'

-

X.

I

-

-

-

Cheltuielile bugetului local u data de 31 decembrie 2019 se realizeaza

L

in procent de
cheltuieli care

I.

:

68,95 %o respectiv 8.212.380 lei fata de prevederile 11.909.500 lei
se prezinta astfel:

Autoritati publice ( 51.02), se realizeaza cheltuieli in suma de I .916.257 lei fata de
prevederile bugetare de 2.655.000 lei in procent de 72,18.0/o.
II. Ordine publica si sig.nat.(61.02), se realizeaza cheltuieli in suma de 442.674lei fata
de prevederile bugetare de 664.000 lei in procent de 66,66%
III. lnvatamant ( 65.02), se realizeaza cheltuieli in suma de 355.71 1 lei fata de prevederile
bugetare de 396.500 lei in procent de 89,71ok.
IV. Sanatate (66.02), se realizeaza chelitieli in suma de 46.933 lei fata de prevederile
bugetare 56.000 lei in procent de 83,80 lei','.
V. Cultura, Recreere si religie ( 67.02), se realizeaza cheltuieli in suma de 1.250.338 lei
fata de prevederile bugetare de I .329.000 lei in procent de 94,08 Yo
VI. Asigurari si asistenta sociala (68.02), se realizeaza cheltuieli in suma de 320.570lei
fata de prevederile bugetare de 365.000 lei in procent de 87.83%.
VII.Locuinte , servicii si dezvoltare publica ( 70.02), se realizeaza cheltuieli in suma de
269.598 lei fata de prevederile bugetare de 613.000 lei in procent de 43,98%.

VIII. Actiuni generale economice si comerciale

(80.02)'

cheltuieli in
suma de I1.903 lei fata de prevederile bugetare de 30.000 lei inprocent de
39,67%
Vlll.Transporturi ,drumuri si poduri (84.02), se realizeaza chelitieli in suma de 2.572.000
lei fata de prevederile bugetare de 4.727 .000lei in procent de 54,410/0.
se realizeaza

IX.

Alte actiuni economice Turism (87.02), se realizeaza chelitieli 1.026.396 lei, fata de
pervederile bugetare de 1.074.000 lei, in procent de 95.56%
IX. Excedentul bugetului local la data de 31 decembrie 2020 este de 290 lei
Excedentul anilor precedenti este de 8.068 lei
Total excedent :8.359

SURSA E
{,-

Finantate Integral sau
-VenitUrile nugetului Institutiilor Publice si Activitatilor
2020 s-au reulizat in procent de :

Parliat din Veniluri Proprii la dala de 31 decembrie
65,02oA, respectiv 117.046 lei fata de prevederile bugetului 180.000 lei
materializate astfel:
I. Venituri din prestari servicii si alte activitati s-au realizat in procent de 45'00
%o respectiv 49.504 lei fata de 110.000 lei..
il. Diverse venituri s-au realizat in procent de 96'48 7o respectiv 67.512lei fata
de 70.000 lei.

Cheltuielile

Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral
sau Parlial din Venituri Proprii la dala de 31 decembrie 2020 se realizeaza in
procent de: 63,82 7o respectiv 114.884 lei fata de prevederile 180.000 lei
cheltuieli care se prezinta astfel:
I. Protectia mediului se realizeaza cheltuieli de 36.599 lei, fata de pervederile
bugetare de 40.000 [ei, in procent de 91,49%.
il. Transporturi se realizeaza cheltuieli 78.285 lei, fata de pervederile bugetare de
140.000 lei, in procent de 55,92o/o.
III. Excedentul bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau
partial din VP la data de 3 I decembrie 2019 este de 2.162lei
Excedentul anilor precedenti este de 1.798 lei
Total excedent :3.960

INIOCMit,

CONSILIER SUPERIOR
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CRINTEA

ROMANIA
JI]DETI]L BRAILA
COMTJNA FRECATEI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
privind

NT.6

din19.02.2021
aprobarea Planului de acliuni sau de lucrtrri de interes local pentru repartizarea orelor de
muncl beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2021

Consiliul Local al comunei Frectrlei, judegul Brlila intrunit in qedinti ordinarl
la data de 19.02.2021

AVAND IN \'EDERE

o
.
.

Expunerea de motive a primarului comunei Frec6|ei, jude{ul Brlila
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Raportul compartimentului Asistenli socialtr din cadrul aparatului de specialitate al

primarului
Reglementtrrile art. 6, alin. (7) din Legea nr.4l612001 Ei ale art. 28, alin. (2), lit. a 9i
alin. (3) din Normele metodologice aprobate prin HGR nr. 50/201l, cu modificirile gi
completirileulterioare.
^ CONFORMITATE CU:
IN
Prevederile drt. 129, alin. (l) qi (2), lit. d din Ordonan(a de Urgenll nr.
57/03.07.2019, privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art. 42, alin.(4)
din Legea nr. 24/2000, privind Normele de tehnicl legislative pentru elaborarea actelor
normative, republicatd, cu modificerile gi completirile ulterioare

.

HOTARA$TE;
de

Art.l. Se aprobl Planul de actiuni sau de lucriri de interes local care urmeaztr a fi prestate
cltre beneficiarii de ajutor social in anul 2021, conform Anexei, care face parte integrantd din

prezenta hotiirAre

Art.2. Prin grija secretarului general al comunei si a compartimentului Asistenfi social[ din
cadrul aparatului de specialitate a[ primarului, prevederile prezentei hottrriri vor fi aduse la indeplinire

L

si la cunostinta celor indreptl{ili.
Prezenta hotirdre a fost adoptati in Sedinla ordinard din data de 19.02.2021 cu un num6r
0"..?. .voturi din totalul de 9
functie, indeplindndu-se cerinla de majoritate din num[rul

voturilor consilierilor

tt
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Comunicarea cltre prefectul judelului 3)
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Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual a*5)

5

Hotirirea devine obligatorie6.;
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ROMANIA
JUDETI]L BR;,ILA
coMUNA FREC;.Tf,r
CONSILruL LOCAL

HOTARAREA

NT.7
din 19.02.2021
insuqirea Planului anual de acfiune privind serviciile sociale administrate gi finan{ate din
bugetul local al Unit6{ii Administrativ Teritoriale Frec6}ei

privind

Consiliul Local al comunei Frecilei, judelul Briila intrunit in $edinttr ordinartr
la data de 19.02.2021

AVAND IN VEDERE

.
.
.

r
o
o
o

Expunerea de motive a primarului comunei Frec61ei, judelul Br5ila
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

Raportul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al

primarului
Reglementdrile art. 3, alin.(2), lit. b $i art. 5 alin. (5) din Anexa nr.2, respectiv Anexa
nr. 3 din HGR nr.79712017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si
functionare ale serviciilor publice de asistente sociala si a structurii orientative de
persona

Ordinul nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului cadru al Planului anual de ac{iune
privind serviciile sociale administrate $i finantate din bugetele locale
Protocolul de colaborare incheiat cu Ministerul Justiliei, Ministerul Slnltltii,
ministerul Educaliei Nalionale aprobat prin HCL nr.39124.05.2019
Hotdr6rea Consiliului Judelean Briila nr. 11/28.01.2021privind emiterea avizului
consultativ pentru Planurile anuale de acfiune privind serviciile sociale administrate qi
finanlate din bugetele locale

ix coNrorurrrATE cu:

Prevederile art. 129, alin. (l) 9i (2), alin. (4), din Ordonanla de Urgenltr nr.
57/03.07.2019, privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art. 42, alin.(4)
din Legea nr. 2412000, privind Normele de tehnictr legislative pentru elaborarea actelor
normative, republicatl, cu modifictrrile gi completirile ulterioare

Art'1.

HorARAgrE;
Se insuqegte Planului anual de acliune

privind serviciile sociale administrate Ei
finanlate din bugetul local al Unitetii Administrativ Teritorialc frec51ei, conlorm Anexei care f;ce
parte integranta din prezenta hotirare

L

Art.2. Prin grija secretarului comunei si a compartimentului Asisten{i sociali din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, prevederile prezentei hottrrdri vor fi aduse la ind eplinire si la
cuno$tinta celor indreptAIili.
Prezenta hotarare
de ......voturi din totalul de

gedinfa ordinar[ din data de 19.02.2021 cu un numlr
, indeplindndu-se cerin{a de majoritate din numArul

voturilor consilierilor
PR-E,$ED
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ROMATIIA
JI]DETUL BRAILA
COMI]NA FRECATEI
CONSILIUL LOCAL AL COMT]NEI FRECATEI

.i

,]

HOTARAREA NR8
din 19 februarie 2021

modificarea Ilotararii nr.4 din 7 februarie 2020 a consiliului Local al comunei
Frecatei privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de I)ezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 -2020 si a Indicatorilor
tehnico - economici ai Proiectului - pentru UAT Comuna Frecatei

pentru

:

Consiliul Local al Comunei Frecatei, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara la
data de 19.02.2021;

Avand in vedere:

Adresa nr,92 din 29,01.2021 a Asociatiei, inregistrata la Operator sub
nr.5441129.01.2021 - referitoare la documentele, care trebuie elaborate' avizate si aprobate de
catre Asociatie si de catre organele deliberative ale membrilor Asociati - necesare respectarii
conditionalitatilor impuse prin Contractul de Finantare nr.422103.12.2020 Cod SMIS

-

(-

2014+136502 al Proiectutui Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din
judetul Braila in perioada 2014 - 2020, precum si la - pasii procedurali - care trebuie parcursi in
acest scop - pe baza documentelor existente la aceasta data - in evidentele A3ociatiei si ale

(_

Operatorului;
- Adresa nr.S441 din 10.02.2021 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.92 din
10.02,2021, prin care i-a comunicat documentele solicitate - mentionate la punctul I - si i-a cerut
sa realizeze demersurile legale pentru adoptarea acestei Hotarari, de catre organele deliberative
ale membrilor Asociati;
- Adresa Operatorului nr,19707 din 09.10.2020 inregistrata la Asociatie sub nr.817 din
12.10.2020 - prin care i-a comunicat - Avizul Favorabil nn54722105.10.2020 - al Comisiei
Tehnico-Economice pentru Studiul de fezabilitate si Indicatorii Tehnico-Economici' Lista de
Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si Lista de Investitii Prioritare pe sistemele
de apa uzata - revizia septembrie 2020 - pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 -2020;
- Adresa nr.l50 din 17.02.2021 a Asociatiei, prin care solicita adoptarea de catre
Consitiut Local - a unei Hotarari - pentru modificarea Hotararii nr,4 din 7 lebruarie 2020 a
Consiliului Local al Comunei Frecatei 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
Frecatei-;
.- Hotararea nr. 5 din 19.02.2021 a Adunarii Generale a Asociatiei pentru modificarea
Hotararii nr.l 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 - cu Anexele - parte integranta ;
- Hotararea nr.4 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Frecatei 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 Frecatei;
- Referatul de aprobare al primarului Comunei Frecatei' Judetul Braila;
I

Raportul comisiei de specialitate _din cadrul Consiliului Local aI Comunei Frecatei;
In temeiul prevederilor Art.12 alin.(l) titera c) din Legea nr.241a006 - Legea serviciului
al
de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
art.l7 atin.(2) tit b) punctul 4 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea
Braila, al Articolului 16 alin.l) punctul 2 din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a
Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare si aI prevederilor
Art.l39 alin.(3) litera d) coroborate cu prevederile Art.196 alin.(l) litera a) din o.u.G. nr.57
din 3 iulie 2019 privind codul administrativ, cu modilicarile si completarile ulterioare;
-

HOTARASTE:
a Consiliului Local al Comunei Frecatei privind
aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de

Art.I. Hotararea nr.4 din 7 februarie 2020

Apa si Apa uzata din Judetul Braila in perioada 2ol4 - 2O2O si a Indicatorilor tehnico economici ai Proiectului - pentru UAT Comuna Frecatei - se modifica' dupa cum urmeaza :

l. Art.l

se

modifica si va avea urmatorul cuprins

:

(1) Se aproba Studiut de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa uzata din Judetul Braila in perioada 2014 - 2020 - revizia
septembrie 2020 - Anexa I - parte integranta din prezenta Hotarare -in format electronic (DVD).

Art.l

(2)Seaprobalndicatoriitehnico-economiciaiProiectului_peSistemulde
Alimentare cu Apa, pentru UAT Comuna Frecatei -rezultati din Studiul de Fezabilitate - revizia
seplembrie 2020, astfel :
a) Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului in preturi constante - Anexa 2 - p^rte
integranta din prezenta Hotarare ;
b) Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului in preturi curente - Anexa 3 - parte
integranta din prezenta Hotarare.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotararii nr.4 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al
Comunei Frecatei privind aprobarea Studiutui 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 Frecatei - nu se
modifica -

.

1. Prezenta Hotarare, va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in
conditiile legii, prin grija secretarului general al UAT Comuna Frecatei si dusa la indeplinire

Art.I[

prin grija Primarului Comunei Frecatei.
2. prin grija secretarului general at UAT Comuna Frecatei, se vor comunica Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - 2 (doua) exemplare originale - ale prezentei
Hotarari cu Anexele 2 si 3 - parte integranta.
3. Prin grija Asociatiei, un exemplar original al documentelor prevazute la punctul 2 de
mai sus, va fi comunicat Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA,
in interesul implementarii Proiectului.
voturi, din numarul total de 9
Aceasta hotarsre a fost adoplala cu un numar de I
consilieri tocali in functie - indeplinindu-se cerinta de maioritate absoluta - din numarul tolal al
consilierilor locali in functie,
PRESEDINTE DE S
CONSILIER
Vasile LUCA

,bj

ti

CO
SECRETAR
SIndel

AN

ROMA}IIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA FRECATEI
CONSILIUL LOCAL AL COMI]NEI FRECATEI

HOTARAREA

NR.9

din 19.02.2021

pentru : modificarea Hotararii nr.5 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Frecatei
privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de
Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 - 2020
Consiliul Local al Comunei Frecatei, judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara la data de
19.02.2021;

(-

Avand in vedere:
- Adresa nr.92 din 29.01,2021a Asociatiei, inregistrata la Operator sub nr.5441129.01.2021 referitoare la documentete, care trebuie elaborate, avizate si aprobate de catre Asociatie si de catre
organele deliberative ale membrilor Asociati - necesare respectarii conditionalitatilor impuse prin
Contractul de Finantare nr.422103.12.2020 Cod SMIS 2014+136502 al Proiectului Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Braila in perioada 2014 - 2020,
precum si la - pasii procedurali - care trebuie parcursi in acest scop - pe baza documentelor
existente la aceasta data - in evidentele Asociatiei si ale Operatorului;
- Adresa nr. 5441 din 10.02.2021 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.92 din
10.02.2021, prin care i-a comunicat documentele solicitate - mentionate Ia p[nctul 2 - si i-a cerut sa
realizeze demersurile legale pentru adoptarea acestei Hotarari, de catre organele deliberative ale
membrilor Asociati;
- Adresa Operatorului nr.19707 din 09.10.2020 inregistrata la Asociatie sub nr.81? din
12.10.2020 - prin care i-a comunicat - Avizul Favorabil nr.S4722l05.10.2020 - al Comisiei TehnicoEconomice pentru Studiul de fezabilitate si Indicatorii Tehnico-Economici, Lista de Investitii
Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si Lista de Investitii Prioritare pe sistemele de apa
tzata - reyizia septembrie 2020 - pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si
Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 - 2020;
- Adresa nr.150 din 17.02,2021 a Asociatiei, prin care solicita adoptarea de catre Consiliul
Local - a unei Hotarari - pentru modificarea Hotararii nr.5 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local
al Comunei Frecatei privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu
Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 20142020;
- Hotararea nr. 6 din 19.02,2021 a Adunarii Generale a Asociatiei pentru modificarea
Hotararii nr.2 din 31.01.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei - privind avizarea Listei de Investitii
Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa
Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa
Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 - 2020 - cu Anexele - parte integranta;
- Hotararea nr. 8 din 19.02.2021 a Consiliului Local al Comunei Frecatei pentru modilicarea
Hotararii nr. 4 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Frecatei 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 Frecatei;
I

-

Hotararea nr.5 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Frecatei privind
aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii
Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 - 2020;
- Referatul de aprobare al primarului Comunei Frecatei;
- Rapoartele comisiilor de specialitate_din cadrul Consiliului Local al Comunei Frecatei;
In temeiul prevederilor art lT alia,2 lit b) punctul 3 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Dunarea Braila si al prevederilor Art.139 atin.(3) litera d) coroborate cu
prevederile Art.l96 alin.(l) litera a) din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.I. Hotararea nr.5 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Frecatei privind

L

aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii
Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 - 2020 - se modifica' dupa
cum urmeitza ;
l. Art l se modifica si va avea urmatorul cuprins :
Art.l - Se aproba Lista de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa in perioada
de programare 2014 - 2020, conform - Studiu de fezabilitate - revizia septembrie 2020, care se vor
realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul
Braila in perioada 2014 - 2020 - Anexa nr.l - parte integranta din prezenta Hotarare.
2. Art.2 se modilica si va avea urmatorul cuprins :
Art.2 - Se aproba Lista de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata in perioada de
programare 2014 - 2020, conform - Studiu de fezabilitate - revizia septembrie 2020, care se vor
realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul
Braila in perioada 2014 - 2020 - Anexa nr.2 - parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.II. Celelalte prevederi ale Hotararii nr.5 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al
Comunei Frecatei privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu
Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014
- 2020 - nu se modifica - .
Art.I[ 1. Prezenta Hotarare, va fi adusa la cutrostinta publica si comunicata, in conditiile
legii, prin grija secretarului general al UAT Comuna Frecatei si dusa la indeplinire prin grija
Primarului Comunei Frecatei.
2. Prin grija secretarului general al UAT Comuna Frecatei, se vor comunica Asociatiei de
I)ezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - 2 (doua) exemplare originale - ale prezentei Hotarari
cu Anexa nr.l si Anexa nr.2 - parte integranta.
3, Prin grija Asociatiei, un exemplar original al documentelor prevazute Ia punctul 2 de mai
sus, va. fi comunicat Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, in
interesul implementarii Proiectului,
Aceasta holarare a fost adoptata cu un numar de
voturi, din numarul torat de 9 consilieri
locali in functie - indeplinindu-se cerinla de majoritate absoluta - din numarul total al consilierilot

5

locali in functie.
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HOTARAREA

NR. 10

din 19.02.2021

pentru : modilicarea Hotararii nr.7 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Frecatei
privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform
rezultatelor Analizei Cost - Beneliciu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 -2020
Consiliul Local al Comunei Frecatei, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de
19.02.2021;

Avand in vedere:
- Adresa nr.92 din 29.01.2021a Asociatiei, inregistrata la Operator sub nr.S441/29.01.2021 referitoare la documentele, care trebuie elaborate, avizate si aprobate de catre Asociatie si de catre
organele deliberative ale membrilor Asociati - necesare respectarii conditionalitatilor impuse prin
Contractul de Finantare nr.422103.12.2020 Cod SMIS 2014+136502 al Proiectului Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Braila in perioada 20li - 2020, precum
si la - pasii procedurali - care trebuie parcursi in acest scop - pe baza documentelor existente la
aceasta data - in evidentele Asociatiei si ale Operatorului;

-

Adresa nr.S44l din 10.02.2021 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.92 din
10.02.2021, prin care i-a comunicat documentele solicitate - mentionate la punctul 3 - si i-a cerut sa
realizeze demersurile legale pentru adoptarea acestei Hotarari, de catre organele deliberative ale
membrilor Asociati;
- Adresa nr.S675 din 11.02.2021 a Operatorului, inregistrata Ia Asociatie sub nr.141 din
11.02.2021, in completare la punctul 3 din Adresa nr,S441 din 10,02.2021 / nr.92 din 10.02.2021 de
mai sus, prin care comunica Asociatiei :
- Adresa nr.S590 i 08.02.2021 a Operatorului, prin care a transmis la AM POIM - Notificarea
nr.2 la Contractul de Finantare n n422103.12.2020;
- Adresa de raspuns - pe e-mail - a AM POIM, inregistrata la Operator sub nr.S662 /
11.02,2021.- prin care ii comunica - aprobarea modilicarii Cererii de Finantare - anexa a Contractului
de Finantare nr.422103.12.2020 - conform Notificarii nr.2 - si - documentatia revizuita din MvSMIS urmare Notificarii nr.2;
- Adresa nr.150 din 17.02.2021 a Asociatiei, prin care solicita adoptarea de catre Consiliul
Local, a unei - Hotarari - pentru modilicarea Hotararii nr.7 din 7 februarie 2020 a Consiliutui Local
al Comunei Frecatei privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor,
conform rezultatelor Analizei Cost - Beneficiu din Studiul de Fezabilitale pentru Proiectul Regional
de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 - 2020;
- Hotararea nr.5 din 19.02.2021 a Adunarii Generale a Asociatiei pentru modificarea Hotararii
nr.l din 31.01.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei - privind acordarea Avizului Consultativ asupra
Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului Regionat de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 - 2020 - ct Anexele - parte
integranta;
I

-

7 din

2021 a Adunarii Generale a Asociatiei privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in Aria Delegata
Operatorului - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA pe perioada 2021 - 2025 - cl
Anexa - parte integranta;
- Hotararea nr. 9 din 79,022021a Consiliului Local al Comunei Frecatei - pentru modificarea
Hotararii nr.4 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Frecatei 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 Frecatei;

Hotararea nr.

-

Hotararea nr.7 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Frecatei privind
aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor
Analizei Cost - Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 - 2020;
- Referatul de aprobare al primarului Comunei Frecatei;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Frecatei;
In temeiul prevederilor art.9 alin.(2) litera d), ale Art 43 alin.(3) si alin.(4) si ale Art.52r din
Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, al prevederilor Art.35 alin.(2) si alin.(3) si ale Art.36 atin.(2) si atin.(S) din
Legea nr.241?006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor Art.139 alin,(3) litera d), coroborate cu
prevederile Art 196 alin.(l) litera a) din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.I. Hotararea nr.7 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Frecatei privind
aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor
Analizei Cost - Beneliciu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 - 2020 - se modifica, dupa
cum urmeaza !
1. Titlul Hotararii se modifica, se completeaza si va avea urmatorul cuprins :
Hotararea nr.7 din 7 februarie 2020 privind aprobarea Strategiei de Tarifare a Serviciilor
publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru perioada 2021 - 2025 in Aria Delegata
Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. - care include Planul Anual de
Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor - conform rezultatelor Anatizei Cost - Beneficiu din
Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata
din Judetul Braila in perioada 2014 - 2020 - revizia septembrie 2020

2.

Art l

se

modifica si va avea urmatorul cuprins

:

Art.l. - Se aproba Strategia de Tarifare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de
canalizare pentru perioada 2021 - 2025 in Aria Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilitati
Publice Dunarea Braila S.A, - Anexa si parte integranta din prezenta Hotarare.
3. Art.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

Art.2 - Strategia de Tarifare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru
perioada 2021 - 2025 in Aria Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea
Braila S'A. - Anexa si parte integranta din prezenta Hotarare - va fi inclusa - prin Act Aditional - in
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimcntare cu Apa si de Canalizare nr.670
din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
2

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotararii nr.7 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al
Comunei Frecatei privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor,
conform rezultatelor Analizei Cost - Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional
de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 - 2020 - ut
se modifica - .

Art.III l.

Prezenta Hotarare, va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in conditiile
legii, prin grija secretarului general al UAT Comuna Frecatei si dusa la indeplinire prin grija
Primarului Comunei Frecatei.

2. Prin grija secretarului general al UAT Comuna Frecatei, se vor comunica Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - 2 (doua) exemplare originale - ale prezentei Hotarari
cu Anexa - parte integranta,
3. Prin grija Asociatiei, un exemplar original aI documentelor prevazute la punctul 2 de mai
sus, va fi comunicat Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, in interesul

implementarii Proiectului.
Aceasta hotarare s fost adoptata
un numar de 3 votui, din numarul total de 9 consilieri
"u
locali in functie - indeplinindu-se cerinla
de majoritate absoluta - din numarul total al consilierilor
locali in functie.
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IIOTARAREA

NR. 11

din 19.02.2021
pentru : modificarea Hotararii nr.8 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Frecatei
privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ
Teritoriala Comuna Frecatei, in calitate de Beneliciar 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 Comunei Frecateijudetul Braila,intrunit in sedinta ordinara
19.02.2021;

la

data de

Avand in vedere:

Asociatie sub nr. 56 I 19.01.2021 si la Operator sub
nr,S239/19.01.2021, prin care ni s-a solicitat sa cuprindem in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al
UAT pe anul 2021 - contrib[tia la cofinantarea Proiectului Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020 - pentru anii 2020 si
2021;
- Adresa Asociatiei nr. 114 din 05,02.2021, prin care ni se comunica - cursul I Euro -constantcare - trebuie Iuat in calcul - la stabilirea in Lei - a contributiei - Unitatii noastre Administrativ
Teritoriale - la cofinantarea Proiectului - Regionat de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa
Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, pentru perioada 2020 -2023;
- Adresa nr.92 din 29.01.2021a Asociatiei, inregistrata Ia Operator sub nr.S441/29.01.2021
- referitoare la documentele, care trebuie elaborate, avizate si aprobate de catre Asociatie si de
catre organele deliberative ale membrilor Asociati - necesare respectarii conditionalitatilor impuse
prin Contractul de Finantare nr.422103.12.2020 Cod SMIS 2014+136502 al Proiectului Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetut Braila in perioada 2014 - 2020,
precum si la - pasii procedurali - care trebuie parcursi iD acest scop - pe baza documentelor
existente la aceasta data - in evidentele Asociatiei si ale Operatorului;
- Adresa nr.S441 din 10.02,2021 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.92 din
10.02.2021, prin care i-a comunicat documentele solicitate - mentionate la punctul 4 - i-a cerut sa
realizeze demersurile legale pentru adoptarea acestei Hotarari - de catre organele deliberative ale
membrilor Asociati;
- Adresa nr.l50 din 17,02.2021 a Asociatiei, prin care solicita adoptarea de catre Consiliul
Local - a unei Hotarari - pentru modificarea Hotararii nr.8 din 7 februarie 2020 a Consiliului
Local al Comunei Frecatei privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre
Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Frecatei, 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 ;
- Hotararea nr, 5 din 19,02,2021 Generale a Asociatiei pentru modificarea Hotararii nr.l din
31.01.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei - privind acordarea Avizutui Consultativ asupra
Studiului de Pezabilitate si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 - 2020 - cn
Anexele - parte integranta;

- Adresa comuna - inregistrata la

L

I

Hotararea nr. 10 din 19.02.2021 a consiliului Local al comunei Frecatei - pentru
modilicarea Ilotararii nr.4 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Frecatei 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 Frecatei;
- Hotararii nr.8 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Frecatei privind
aprobarea contributiei la colinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala
Comuna Frecatei ; in calitate de Beneliciar 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 I

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Frecatei' Judetul Braila;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Frecatei;

In temeiul :
prevederilor Art.3 alin.(l) si ale Art521 din Legea nr.51/2006 - lxgea serviciilor
comunitare de utilitati publice, republicata, cu modilicarile si completarile ulterioare;
- prevederilor Art 10 si ale Art 37 alin.(l), alin.(2) si alin.(3) din Legea w,24112006 'Legea
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioarel
- prevederilor Art 17 alin.(2) litera b) - Strategia de Dezvoltare - punctul 2 - din Statutul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;
- prevederilor Articolului 9 - Principii Generale - punctul 9.3 litera d) - din Capitolul II
- Finantarea Lucrarilor / Investitiilor - din Titlul II - Sistemul de Lucrari - din Dispozitii Speciale Partea Comuna - a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10,09.2009' cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederilor Art 139 atin.(3) litera d) coroborate cu prevederile Art.196 alin.(l) litera a)
din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modilicarile si completarile

-

ulterioarel

IIOTARASTE:
Art.L Hotararea nr.8 din 7 februarie 2020 a Consiliutui Local al Comunei Frecatei privind
aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala
Comuna Frecatei, 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 - se modifica, dupa cum urmeajza I

{g![

modifica si va avea urmatorul cuprins :
Art.l (1) Se aproba contributia Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Frecatei - in
suma totala de 42.108 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 de investitii - conform Studiului de Fezabilitate - Cap.10 Analiza Cost - Beneliciu - 10.2.7. Surse de finantare - revizia septembrie 2020, conform
Centralizatorului privind contributia la cofinantarea datorata de UAT-urile Beneliciare ale
Investitiilor incluse in acest Proiect - Anexa si parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Contributia la cofinantare - in suma totala de 42,108 Euro fara TVA - pentru investitiile
prevazule la alin.(l) de mai sus, reprezinta procentual 27o din valoarea eligibila a investitiilor de
2,239.771 Euro fara TVA, din care se deduce contributia de 696 la cofinantare a Operatorului SC
Compania de Utilitati Pubtice Dunarea Braila SA., dupa urmatorul calcul :
2.239.771Euro fara TVA x 6% = 134.386 Euro fara TVA
2.239.711Euro fara TVA - 134.386 Euro fara TVA - 2'105.385 Euro fara TVA
2.105.385 Euro fara TVA x 2o/, = 42,108 Euro fara TVA
1,

se

2

{$!

modifica si va avea urmatorul cuprins :
Art.2 (1) Contributia la cofinantare -in suma totala de 42.108 Euro fara TVA- se va plati in
Lei - luand in calcul - cursul constant - I Euro = 4,8440 Lei.
2.

se

(2) Plata contributiei la cofinantare - in suma totala de 42.108 Euro fara TVA - se va face
esalonat, astfel :
a) Anul 2020 - 39 Euro fara TVA
b) Anut 2021 - 9.469 Euro fara TVA
c) Anul 2022 - 16.713 Euro fara TVA
d) Anul 2023 - 15.887 Euro fara TVA
(3) Contributia la cofinantare - in Lei - prevazuta in Art.l alin.(l) de mai sus si stabilita
conform prevederilor Art.l alin.(2) de mai sus , va fi inclusa anual in Bugetul de Venituri si
Cheltuieli al Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Frecatei , conform esalonarii prevazute in
alin. (2) de mai sus .

Art.IL Celelalte prevederi ale Ilotararii nr.8 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al
Comunei Frecatei privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea
Administrativ Teritoriata Comuna Frecatei, 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 Fezabilitale cu anexele aferente - nu se modifica

Art.I[

1. Prezenta Hotarare, va

fi

-.

adusa la cunostinta publica si comunicata, in conditiile

legii, prin grija secretarului general al UAT Comuna Frecatei si dusa la indeplinire prin grija
Primarului Comunei Frecatei.
2. Prin grija secretarului general al UAT Comuna Frecatei, se vor comunica Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara I)unarea Braila - 2 (doua) exemplare originale - ale prezentei
Hotarari cu Anexa - parte integranta .
3. Prin grija Asociatiei, un exemplar original al acestei Hotarari cu Anexa - parte
integranta, se va comunica Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA'
in interesul implementarii Proiectului.
Aceasta hoturare e

fost adoptata cu an numat de

consilieri locali in functie consilierilor locali in funclie,
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IIOTARAREA

NR. 12

din19.02.2021

pentru : aprobarea Actului Aditional nr.24 - privind modificarea si completarea unor prevederi ale
Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale - Partea Comuna, Dispozitiilor Speciale - Partea de
Apa si Dispozitiilor Speciale - Partea de Canalizare - ale Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si
completarile ulterioare - in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 2025
Consiliul Local al Comunei Frecatei, judetul Braila , intrunit in sedinta ortlinara la data de
19.02.2021;

Avand in vedere :
- Adresa nr.150 din 17.02-2021a Asociatiei, prin care ne-a solicitat - sa adoptam o Ilotarare
a Consiliului Local - pentru aprobarea Actului Aditional nr,24 - avand ca obiect modificarea si
completarea - unor prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu
modificarile si completarile ulterioare si ne-a comunicat :
- Adresa nr.92 din 29.01.2021a Asociatiei, inregistrata la Operator sub ni.Sqqng.Ot.Z0Zt
- referitoare la documentele, care trebuie elaborate, avizate si aprobate de catre Asociatie si de
catre organele deliberative ale membrilor Asociati - necesare respectarii conditionalitatilor impuse
prin Contractul de Finantare nr.422103.12.2020 Cod SMIS 2014+136502 al Proiectului Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Braila in perioada 2014 - 2020,
precum si la - pasii procedurali - care trebuie parcursi in acest scop - pe baza documentelor
existente la aceasta data - in evidentele Asociatiei si ale Operatorului;
- Adresa nr.S441 din 10.02.2021 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.92 din
10.02.2021, prin care i-a comunicat documentele solicitate si i-a cerut sa realizeze demersurile
legale pentru adoptarea acestei Hotarari, de catre organele deliberative ale membrilor Asociati;
- Adresa nr.S675 din 11.02.2021 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.l41 din
11.02-2021, in completare la punctul 3 din Adresa nr.S441 din 10.02.2021/ nr.92 din 10.02.2021 de
mai sus, prin care comunica Asociatiei :
- Adresa nr.S590 / 08.02.2021 a Operatorului, prin care a transmis la AM POIM Notificarea nr.2 la Contractul de Finantare nr.422103.12,2020;
- Adresa de raspuns - pe e,mail - a AM POIM, inregistrata la Operator sub nr.S662 /
11.02.2021, prin care ii comunica - aprobarea modilicarii Cererii de Finantare - anexa a
Contractului de Finantare nr.422103,12.2020 - conform Notilicarii nr.2 - si - documentatia revizuita
din MySMIS - urmare Notificarii nr.2;

Tinand cont de i
prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa
si de Canalizare nr.670 din 10.09,2009, cu modilicarile si completarile ulterioare;
- Hotararea nr.5 din 19.02.2021 a Adunarii Generale a Asociatiei pentru modificarea
Hotararii nr,l 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 - ca Anexele - parte integranta;

-

I

- Hotararea nr. 8 din 19.02.2021a Consiliului Local al Comunei Frecatei pentru modificarea
Hotararii nr.4 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Frecatei privind aprobarea
Studiului de Fezabititate 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 Frecatei ;
- Hotararea nr, 10 din 19.02.2021 a Consiliului Local al Comunei Frecatei pentru
modificarea Hotararii nr.7 din 7 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Frecatei privind
aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor
Analizei Cost - Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 - 2020 - prin care s-a
aprobat - Strategia de Tarifare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru
perioada 2O2l - 2025 in Aria Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea
Braila S,A. - cu Anexa - parte integranta ;
- prevederile Art.5 alin.(l) - Obiectivele Asociatiei - literele d), g) si h) si ale alin.(2) literele
a), c) si f); ale Art.16 alin.(l), alin.(3) literele a) si e) si alin.(4); ate Art 17 alin.2 litera b) - Strategia
de Dezvoltare si litera d) - Contractul de delegare a gestiunii Serviciului - punctul 3 - din Statutul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;
- Referatul de aprobare al primarului Comunei Frecatei, Judetul Braila;
- Raportul comisiei de specialitate al comisiei din cadrul Consiliului Local al Comunei
Frecatei;

In temeiul :
- prevederilor Articolului 56 - Modificarea de Comun Acord - Capitolul III - Modilicarea
Termenilor si Conditiilor prezentului Contract de Delegare - Titlul IV - Dispozitii Finale - din
Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10,09.2009, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- prevederilor Art.5 alin.(l) - Obiectivele Asociatiei - litera a), alin.(2) litera i); ale Art.l6
alin,(l); ate Art.17 alin.(2) Iitera c) - Strategia de Tarifare a Serviciilor - punctele 1,2 si 3 si ale
Iiterei d) - Contractul de delegare a gestiunii Serviciului - punctele 1, 2 si 5 - din Statutul Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitarr Dunarea Braila;
- prevederilor Art 3 alin.(l), Art.9 alin.(2) litera d), Art'43 atin.(S) si ale Art 52r din Legea
nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utititati publice, republicata, cu modilicarile si
completarile ulterioare;
- prevederilor Art.10, Art.35 alin.(2) si alin.(3) si ale Art36 alin.(2) si alin.(S) din Legea
nr.24112006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioarel
- prevederilor Art.139 alin.(3) litera d), coroborate cu prevederile Art.l96 alin.(l) litera a)
din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modilicarile si completarile
ulterioare;

HOTARASTE:
'Art.l. (1) Se aproba Actul Aditional nr,24 - privind modificarea si completarea unor
prevederi ale Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale - Partea Comuna, Dispozitiilor Speciale
Partea de Canalizare - ale Contractului de Delegare a
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu
modificarile si completarile ulterioare - in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada
2021 - 2025 - Anexa si parte integranta din prezenta Hotarare.
(2) Modilicarile si completarile aduse Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din
10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare - prin Actul Aditional nr.24 - prevazut la

-

Partea de Apa si Dispozitiilor Speciale

alin.(l)

de mai sus,

-

vor li incluse in acest Contract,

)

Art.2. Se acorda mandat special domnului Dragomir Viorel Marian - Presedinte al
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - in calitate de Delegatar - sa semneze
Actul Aditional nr.24 - prevazut la Art.l de mai sus - in numele si pe seama membrului asociat Unitatea Administrativ Teritoriala - Comuna Frecatei - in calitate de Delegatar.

Art.3. (l) Prezenta Hotarare, va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in conditiile
legii, prin grija secretarului general al UAT Comuna Frecatei si dusa la indeplinire prin grija
Primarului Comunei Frecatei.
(2) Prin grija secretarului general al UAT Comuna Frecatei, se va comunica Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - prezenta Hotarare cu Anexa - parte integranta - in 2
(doua) exemplare originale.
(3) Prin grija Asociatiei, un exemplar original al Hotararii si al Anexei - parte integranta,
prevazute la alin.(2) de mai sus, vor fi comunicate Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice
Dunarea Braila SA, in scopul semnarii Actului Aditional nr.24 - Anexa si parte integranta - din
prezenta Hotarare.
fost adoplata cu un numar de 0 votuti, din numarut btal de 9 consilieri
locali in functie - indeplinindu-se cerinla de majoritate absoluta - din numarul tolal al consilierilor
locali in functie.
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