
 

 

R O M A N I A 

JUDETUL BRAILA 

COMUNA BERTESTII DE JOS 

CONSILIUL LOCAL 

 

P R O I E C T 

 

H O T A R A R E A     Nr. ____ 

din __________________________ 

 

              privind : desemnarea  reprezentantului de drept al membrului Asociat - Unitatea 

Administrativ Teritoriala Comuna Berteștii de Jos, în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și acordarea unui mandat special pentru a vota în 

Adunarea Generală anumite proiecte de hotărâri 

 

Consiliul local al comunei Berteștii de Jos, județul Brăila, întrunit în şedintă ordinară astazi  

________________;   

Având în vedere: 

-  Adresa nr. 846 din  20.10.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila 

prin care solicit adoptarea de către Consiliul Local al Comunei Berteștii de Jos a unei hotărâri, având 

ca obiect desemnarea  reprezentantului de drept în Adunarea  Asociației și acordarea unui mandat 

special pentru a vota anumite proiecte de hotărâri; 

-  Încheierea nr. 1161/13.10.2020 dată de Judecătoria Brăila  în Dosarul nr. 15096/196/2020 

privind validarea în funcția de Primar al Comunei Berteștii de Jos a domnului Capbun Costel Florinel, 

în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020; 

-  Ordinul Prefectului – Județul  Brăila  nr. 459/26.10.2020 privind constatarea îndeplinirii 

condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Comunei Berteștii de Jos, ales în urma alegerilor 

locale din data de 27 septembrie 2020; 

-  Prevederile art.10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  Prevederile art.10 alin.(1) literele a), b), c) și e) din Legea nr. 241/2006 – Legea serviciului 

de alimentare cu apă și de canalizare – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  Prevederile art.10 lit. a) și b) din Capitolul V – Obligațiile Asociaților – din  Statutul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 

-  Prevederile art. 154 alin. (6), art. 155 alin. (5) literele a), c) și d), art. 196 alin. (1) litera a), 

art. 197 alin. (1) și alin. (4) din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

            - Referatul de aprobare al domnului Capbun Costel Florinel, Primarul Comunei Berteștii de 

Jos, Județul Brăila; 

            -  Raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget- 

finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 

protecția mediului și turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Berteștii de Jos;  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

În temeiul prevederilor art. 129  alin.(1) și alin. (7)  lit. n), art. 132 și art. 139 alin. (1) din 

Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.  (1) Se desemnează domnul Capbun Costel Florinel ca reprezentent de drept – al Unității 

Administrativ Teritoriale Comuna Berteștii de Jos  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Dunărea Brăila, validat  în funcția de Primar în urma alegerilor locale din 27 

septembrie 2020, prin Încheierea nr. 1161/13.10.2020 dată de Judecătoria Brăila  în Dosarul nr. 

15096/196/2020 – Anexă la prezenta hotărâre. 

 



 

 

(2) Domnul Capbun Costel Florinel, Primarul Comunei Berteștii de Jos este cetățean roman, 

născut la data de 10.05.1969 în comuna Berteștii de Jos, județul Brăila, domiciliat în sat Berteștii de 

Jos(com. Berteștii de Jos) str. Crinului nr 21, jud. Brăila, posesor al CI seria XR nr. 401670, eliberat de 

SPCLEP Însurăței la data de 12.01.2012, CNP 1690510093404. 

 

Art.2.  Pe data przentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al 

Comuneri Berteștii de Jos nr. 44 din 21 iulie 2016 privind acordarea unui mandate special 

reprezentantului membrului Asociat - Unitatea Admnistrativ Teritoriala Comuna Berteștii de Jos, prin 

Consiliul Local,  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila.  

 

Art.3. (1) Se acordă mandate special domnului Capbun Costel Florinel, Primarul Comunei 

Berteștii de Jos, pe durata mandatului 2020 – 2024, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila:  

 

a) aprobarea primirii de noi membri în Asociatie precum si a retragerii si excluderii unor 

membri din Asociatie; 

b) dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa 

lichidare; 

  c) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a 

sistemelor de utilitati publice existente, a programelor de infiintare a unor noi sisteme, precum si a 

programelor de protectie a mediului elaborate si prezentate de Consiliul Director al Asociatiei, 

conform art. 23 alin. (3) litera a) din Statutul Asociatiei;  

d) aprobarea si modificarea, dupa caz, a Caietelor de Sarcini si a Regulamentului Serviciului, 

consolidat si armonizat pentru intreaga arie a Serviciului, cu Anexele - parte integranta, elaborate si 

prezentate de Consiliul Director al Asociatiei, conform art. 23 alin. (3) litera (b) din Statutul 

Asociatiei; 

e) aprobarea Nivelului Indicatorilor Financiari si Manageriali - Anexa 3 la Dispozitii Speciale - 

Partea Comuna din Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 - pentru Operatorul SC 

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA. 

(2) În situația în care domnul Capbun Costel Florinel, Primarul Comunei Berteștii de Jos, se 

află în imposibilitatea de a reprezenta de drept Comuna Berteștii de Jos în Adunarea Generală a 

Asociației, poate să delege prin dispoziție această calitate, viceprimarului, administratorului public sau 

altei personae din aparatul de specialitate. 

 

Art.4.  Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de catre domnul Capbun Costel Florinel, 

Primarul Comunei Berteștii de Jos. 

 

Art.5.  (1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștinţa publică și comunicată, în condițiile legii, 

prin grija secretarului general al Comunei Berteștii de Jos. 

(2) Prezenta hotărâre cu anexa parte integrantă, va fi comunicată Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Dunărea Brăila în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data adoptăriii, în scopul 

modificării Actului Constitutiv și al Statutului Asociației.  

 

 

 
                      INITIATOR                                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                        PRIMAR,                                                                           SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

 

     CAPBUN COSTEL FLORINEL                                                                     NICULAE GHEORGHE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
           

           

 

R O M Â N I A 

JUDETUL BRAILA 

COMUNA BERTEŞTII DE JOS 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

H O T A R A R E A     Nr. 50 

din 25 noiembrie 2020 

 

              privind : desemnarea  reprezentantului de drept al membrului Asociat - Unitatea 

Administrativ Teritoriala Comuna Berteștii de Jos, în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și acordarea unui mandat special pentru a vota în 

Adunarea Generală anumite proiecte de hotărâri 

 

Consiliul local al comunei Berteștii de Jos, județul Brăila, întrunit în şedintă ordinară astăzi     

25 noiembrie 2020;   

Având în vedere: 

-  Adresa nr. 846 din  20.10.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila 

prin care solicit adoptarea de către Consiliul Local al Comunei Berteștii de Jos a unei hotărâri, având 

ca obiect desemnarea  reprezentantului de drept în Adunarea  Asociației și acordarea unui mandat 

special pentru a vota anumite proiecte de hotărâri; 

-  Încheierea nr. 1161/13.10.2020 dată de Judecătoria Brăila  în Dosarul nr. 15096/196/2020 

privind validarea în funcția de Primar al Comunei Berteștii de Jos a domnului Capbun Costel Florinel, 

în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020; 

-  Ordinul Prefectului – Județul  Brăila  privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de 

constituire a Consiliului Local al Comunei Berteștii de Jos, ales în urma alegerilor locale din data de 

27 septembrie 2020; 

-  Prevederile art.10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  Prevederile art.10 alin.(1) literele a), b), c) și e) din Legea nr. 241/2006 – Legea serviciului 

de alimentare cu apă și de canalizare – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  Prevederile art.10 lit. a) și b) din Capitolul V – Obligațiile Asociaților – din  Statutul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 

-  Prevederile art. 154 alin. (6), art. 155 alin. (5) literele a), c) și d), art. 196 alin. (1) litera a), 

art. 197 alin. (1) și alin. (4) din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

            - Referatul de aprobare al domnului Capbun Costel Florinel, Primarul Comunei Berteștii de 

Jos, Județul Brăila; 

            -  Raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget- 

finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 

protecția mediului și turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Berteștii de Jos;  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

În temeiul prevederilor art. 129  alin.(1) și alin. (7)  lit. n), art. 132 și art. 139 alin. (1) din 

Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.  (1) Se desemnează domnul Capbun Costel Florinel ca reprezentent de drept – al Unității 

Administrativ Teritoriale Comuna Berteștii de Jos  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Dunărea Brăila, validat  în funcția de Primar în urma alegerilor locale din 27 

septembrie 2020, prin Încheierea nr. 1161/13.10.2020 dată de Judecătoria Brăila  în Dosarul nr. 

15096/196/2020 – Anexă la prezenta hotărâre. 



 

 

 

(2) Domnul Capbun Costel Florinel, Primarul Comunei Berteștii de Jos este cetățean roman, 

născut la data de 10.05.1969 în comuna Berteștii de Jos, județul Brăila, domiciliat în sat Berteștii de 

Jos(com. Berteștii de Jos) str. Crinului nr 21, jud. Brăila, posesor al CI seria XR nr. 401670, eliberat de 

SPCLEP Însurăței la data de 12.01.2012, CNP 1690510093404. 

 

Art.2.  Pe data przentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al 

Comuneri Berteștii de Jos nr. 44 din 21 iulie 2016 privind acordarea unui mandate special 

reprezentantului membrului Asociat - Unitatea Admnistrativ Teritoriala Comuna Berteștii de Jos, prin 

Consiliul Local,  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila.  

 

Art.3. (1) Se acordă mandate special domnului Capbun Costel Florinel, Primarul Comunei 

Berteștii de Jos, pe durata mandatului 2020 – 2024, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila:  

 

a) aprobarea primirii de noi membri în Asociatie precum si a retragerii si excluderii unor 

membri din Asociatie; 

b) dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa 

lichidare; 

  c) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a 

sistemelor de utilitati publice existente, a programelor de infiintare a unor noi sisteme, precum si a 

programelor de protectie a mediului elaborate si prezentate de Consiliul Director al Asociatiei, 

conform art. 23 alin. (3) litera a) din Statutul Asociatiei;  

d) aprobarea si modificarea, dupa caz, a Caietelor de Sarcini si a Regulamentului Serviciului, 

consolidat si armonizat pentru intreaga arie a Serviciului, cu Anexele - parte integranta, elaborate si 

prezentate de Consiliul Director al Asociatiei, conform art. 23 alin. (3) litera (b) din Statutul 

Asociatiei; 

e) aprobarea Nivelului Indicatorilor Financiari si Manageriali - Anexa 3 la Dispozitii Speciale - 

Partea Comuna din Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 - pentru Operatorul SC 

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA. 

(2) În situația în care domnul Capbun Costel Florinel, Primarul Comunei Berteștii de Jos, se 

află în imposibilitatea de a reprezenta de drept Comuna Berteștii de Jos în Adunarea Generală a 

Asociației, poate să delege prin dispoziție această calitate, viceprimarului, administratorului public sau 

altei personae din aparatul de specialitate. 

 

Art.4.  Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de catre domnul Capbun Costel Florinel, 

Primarul Comunei Berteștii de Jos. 

 

Art.5.  (1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștinţa publică și comunicată, în condițiile legii, 

prin grija secretarului general al Comunei Berteștii de Jos. 

(2) Prezenta hotărâre cu anexa parte integrantă, va fi comunicată Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Dunărea Brăila în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data adoptăriii, în scopul 

modificării Actului Constitutiv și al Statutului Asociației.  

 

 

Această hotărâre a fost adoptată cu un numar de 13 voturi, din numarul total de 13 consilieri locali  

prezenți, indeplinindu-se cerinţa de majoritate simplă. 

 

 

 
                     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

                                                                                                            SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI 

 

                           BURLACU VIORICA                                                       NICULAE GHEORGHE 

 

 

 



 
 

 

R O M Â N I A 

JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BERTEȘTII DE JOS 

P R I MA R 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind desemnarea  reprezentantului de drept al membrului Asociat - 

Unitatea Admnistrativ Teritoriala Comuna Berteștii de Jos, în Adunarea Generală a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și acordarea unui mandat special pentru a vota 

în Adunarea Generală anumite proiecte de hotărâri 

 

 

 

                     La adoptarea proiectului de hotărâre s-a avut în vedere : 

 

- Adresa nr. 846 din  20.06.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila; 

- Încheierea nr. 1161/13.10.2020 dată de Judecătoria Brăila  în Dosarul nr. 15096/196/2020  

privind validarea în funcția de Primar al Comunei Berteștii de Jos a domnului Capbun Costel Florinel, 

în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020; 

- Ordinul Prefectului – Județul  Brăila  nr. 459/26.10.2020 privind constatarea îndeplinirii  

condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Comunei Berteștii de Jos, ales în urma alegerilor 

locale din data de 27 septembrie 2020. 

 

      Consider necesar sa fie desemnat ca reprezentant de drept primarul comunei în Adunarea 

Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila  la care comuna Bertestii de Jos 

este membru. 

 

               Prin urmare, propun dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre în plenul consiliului 

local. 

 

 

 
PRIMAR, 

 

CAPBUN COSTEL FLORINEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE 

ECONOMICO-SOCIALA, BUGET-FINANTE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI 

PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURA, GOSPODARIE COMUNALA 

PROTECTIA MEDIULUI SI TURISM                                                        

 

 

 

R A P O R T 

 

privind  avizarea proiectului de hotarare referitor la desemnarea  reprezentantului 

de drept al membrului Asociat - Unitatea Admnistrativ Teritoriala Comuna 

Berteștii de Jos, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Dunărea Brăila și acordarea unui mandat special pentru a vota în Adunarea 

Generală anumite proiecte de hotărâri 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 125 și art. 136 alin. (6) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, comisia s-a intrunit la 

data de 23 noiembrie  2020, pentru a analiza proiectul de hotarare referitor la 

desemnarea  reprezentantului de drept al membrului Asociat - Unitatea Admnistrativ 

Teritoriala Comuna Berteștii de Jos, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Dunărea Brăila și acordarea unui mandat special pentru a vota în 

Adunarea Generală anumite proiecte de hotărâri. 

 

  Documentatia depusa pentru analiza si avizare cuprinde: 

     -  Proiectul de hotarare ; 

      -  Referatul de aprobare  al  domnului Capbun Costel Florinel, primarul comunei; 

       

            Analizând documentatia prezentata, comisia a constatat ca proiectul de hotarare 

este fundamentat si a hotarat cu : 5 voturi “pentru”; 0 voturi “impotriva”; 0 “abtineri”. 

  

AVIZAREA FAVORABILA 

 

a proiectului de hotarâre referitor la desemnarea  reprezentantului de drept al membrului 

Asociat - Unitatea Admnistrativ Teritoriala Comuna Berteștii de Jos, în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și acordarea unui 

mandat special pentru a vota în Adunarea Generală anumite proiecte de hotărâri. 

 

 
 

 
PREȘEDINTE DE COMISIE, 

 

GURGU IONEL 

 

 




