
 

 
           

           

 

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. 52 

din 25 noiembrie 2020 

privind: acordarea unui mandat special PrimaruluiComunei Bertestii de Jos,in calitate de 

reprezentant legal al Comunei Bertestii de Jos, in Adunarea Generala a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” 

 

 

Consiliul Local al Comunei Bertestii de Jos, judeţul Braila, intrunit in sedinţa ordinara la data 

de 25 noiembrie 2020; 

 

Având in vedere: 

- Adresa nr. 524/27.10.2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica 

„BRAILA GAZ” privind necesitatea acordarii unui mandat special Primarului Comunei Bertestii 

de Jos, in calitatea de reprezentant al Comunei Bertestii de Jos in Asociatie; 

- 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; 

- Prevederile art. 13, art.14 alin. 1, ale art.16 alin.2 literele i), j) si k) si ale ale art.16 alin.3, lit. 

a),b) si c) din Statutul Asociatiei; 

- Prevederile art. 10 alin. (5) din Legea 51/2006 privind serviciile de utilitati publice - 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

Jos, Județul Brăila; 

In temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), art. 139, alin. (1), art. 154, alin.(1) si art. 196, alin.(6), 

lit b) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 - privind codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

H O T A R A S T E : 

Art.1 Se desemneaza, ca reprezentant al Comunei Bertestii de Jos in Adunarea Generala a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “BRAILA GAZ” , domnul Capbun 

Costel Florinel, 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, in  calitate 

de Primar al Comunei Bertestii de Jos. 

Art.2  Se aproba acordarea unui mandat special domnului Capbun Costel Florinel, pe durata 

exercitarii mandatului de Primar al Comunei Bertestii de Jos, in calitate de reprezentant legal al 

Comunei Bertestii de Jos, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara de Utilitate Publica “BRAILA GAZ” : 

a) primirea de noi membri in Asociatie precum si a retragerii si excluderii unor membri din 

Asociatie; 

b) modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei 



 

 

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

lichidare; 

d) elabaorarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de 

reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a 

programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor; 

e) promovarea dezvoltarii si/sau reabilitarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului 

serviciilor de utilitati publice si programe de protectie a mediului pentru activitatile si 

serviciile poluante; 

f) adoptarea de masuri in vederea asigurarii finantarii infrastructurii tehnico edilitare aferente 

serviciilor. 

Art.3 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre domnul Capbun Costel Florinel, 

Primar al Comunei Bertestii de Jos. 
 

Art.4 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinţa publica si celor interesaţi, prin grija 

secretarului general al comunei si va fi comunicata, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la 

adoptare, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”. 

 

 

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 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: acordarea unui mandat special PrimaruluiComunei Bertestii de Jos,in calitate de 

reprezentant legal al Comunei Bertestii de Jos, in Adunarea Generala a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” 

 

 

Consiliul Local al Comunei Bertestii de Jos, judeţul Braila, intrunit in sedinţa _____________ la 

data de _________________; 

 

Având in vedere: 

- Adresa nr. 524/27.10.2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica 

„BRAILA GAZ” privind necesitatea acordarii unui mandat special Primarului Comunei Bertestii 

de Jos, in calitatea de reprezentant al Comunei Bertestii de Jos in Asociatie; 

- 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; 

- Prevederile art. 13, art.14 alin. 1, ale art.16 alin.2 literele i), j) si k) si ale ale art.16 alin.3, lit. 

a),b) si c) din Statutul Asociatiei; 

- Prevederile art. 10 alin. (5) din Legea 51/2006 privind serviciile de utilitati publice - 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Referatul de aprobare al __________________________; 

In temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), art. 139, alin. (1), art. 154, alin.(1) si art. 196, alin.(6), 

lit b) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 - privind codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

H O T A R A S T E : 

Art.5 Se desemneaza, ca reprezentant al Comunei Bertestii de Jos in Adunarea Generala a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “BRAILA GAZ” , domnul Capbun 

Costel Florinel, 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, in  calitate 

de Primar al Comunei Bertestii de Jos. 

Art.6  Se aproba acordarea unui mandat special domnului Capbun Costel Florinel, pe durata 

exercitarii mandatului de Primar al Comunei Bertestii de Jos, in calitate de reprezentant legal al 

Comunei Bertestii de Jos, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara de Utilitate Publica “BRAILA GAZ” : 



 

 

g) primirea de noi membri in Asociatie precum si a retragerii si excluderii unor membri din 

Asociatie; 

h) modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei 

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

lichidare; 

j) elabaorarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de 

reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a 

programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor; 

k) promovarea dezvoltarii si/sau reabilitarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului 

serviciilor de utilitati publice si programe de protectie a mediului pentru activitatile si 

serviciile poluante; 

l) adoptarea de masuri in vederea asigurarii finantarii infrastructurii tehnico edilitare aferente 

serviciilor. 

Art.7 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre domnul Capbun Costel Florinel, 

Primar al Comunei Bertestii de Jos. 
 

Art.8 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinţa publica si celor interesaţi, prin grija 

secretarului general al comunei si va fi comunicata, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la 

adoptare, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”. 

 

 

 

                     INITIATOR                                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                        PRIMAR,                                                                           SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

 

     CAPBUN COSTEL FLORINEL                                                                     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 acordarea unui mandat special PrimaruluiComunei Bertestii 

de Jos,in calitate de reprezentant legal al Comunei Bertestii de Jos, in Adunarea Generala a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” 

 

 

 

 

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

 

- Adresa nr. 524/27.10.2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate  

Publica „BRAILA GAZ” privind necesitatea acordarii unui mandat special Primarului Comunei 

Bertestii de Jos, in calitatea de reprezentant al Comunei Bertestii de Jos in Asociatie 

- 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 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” 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 acordarea unui mandat 

special PrimaruluiComunei Bertestii de Jos,in calitate de reprezentant legal al 

Comunei Bertestii de Jos, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” 

 
 

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 

acordarea unui mandat special PrimaruluiComunei Bertestii de Jos,in calitate de 

reprezentant legal al Comunei Bertestii de Jos, in Adunarea Generala a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”. 

 

  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 acordarea unui mandat special 

PrimaruluiComunei Bertestii de Jos,in calitate de reprezentant legal al Comunei 

Bertestii de Jos, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de 

Utilitate Publica „BRAILA GAZ”. 

 

 
PREȘEDINTE DE COMISIE,  

 
GURGU IONEL 

 

 


	din 25 noiembrie 2020
	din __________________________



