
HOTĂRÂREA nr. 55 
din 19.08.2022 

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local întrunit în ședință ordinara la data de 19.08.2022

în temeiul : prevederilor art. 123 , art. 129, si art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța 
de urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOL UNIC -Se alege președinte de ședință dl.consilier local COJOCARU PAUL.



HOTĂRÂREA nr. 56

din 19.08.2022

privind : aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘUTEȘTI
ÎNTRUNIT IN ȘEDINȚA ORDINARA LA DATA DE 19.08.2022

Având in vedere:
- Raportul compartimentului de specialitate (contabilitate) din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Șutești;
- Raportul de aprobare al primarului ;
- Hotararea Consiliului Local al comunei Șutești nr.14/10.02.2022 de aprobare a bugetului local
- avizul Comisiilor de specialitate:
-PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITÂTI ECONOMICO-FINANCIARE, BUGET, FINANȚE, PROTECȚIA 
MEDIULUI SI TURISM
-PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI , URBANISM, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI 
PRIVAT, JURIDICĂ SI DE DISCIPLINĂ
In temeiul;
-prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, raportate la prevederile Legii nr. 
317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;
- prevederile art.3, alin(3) din OG nr. 82/30.08.2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

- prevederile art 4 alin. (2) si art.5 din HG 1470/12.12.2002 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din 
România

-OUG nr. 29/2020 prin care se face derogare de la prevederile art. 49 alin (7) ale Legii nr. 273/2006 
-prevederilor art.129 alin.(2) lit. b) si alin.(4) lit. a) si art. 139 alin.(3) lit.a) si art. 196 alin. (1) lit.a) 
și art. 243 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, conform 
anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 în intervalul dintre ședințele Consiliului local, se împuternicește primarul, în calitate de 
ordonator principal de credite, pentru repartizarea și utilizarea depășirilor de venituri ce se vor realiza 
peste prevederile inițiale, cu informarea Consiliului local.

Art. 3 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința celor 
interesați si Instituției Prefectului- județul Braila pentru vizarea spre legalitate.



HOTĂRÂREA nr. 57 
din 19.08.2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„CONSTRUIRE CASA DE PRAZNUIRE" conform devizului

Consiliul Local al comunei Șutești, județul Braila intrunit in ședința ordinara la data de 
19.08.2022

Având în vedere:
-referatul privind necesitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului investiții 
„CONSTRUIRE CASA DE PRAZNUIRE"conform devizului
-devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „CONSTRUIRE 

CASA DE PRAZNUIRE" întocmit de către S.C. ELMAMOG S.RL. BRAILA.
-raportul de aprobare al primarului
-avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

în temeiul :
- dispozițiilor alin.l) și 2) ale art.41 și ale art.44 din Legea nr.273/2006 modificată și completată 
privind finanțele publice locale;
- prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnicoeconomic aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

Conform : prevederilor art.129 , art. 139, art. 196 alin. (1) și art. 243 alin. (1) din Ordonanța 
de urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„CONSTRUIRE CASA DE PRAZNUIRE" conform devizului, anexa la hotarare cu următoarele 
valori:

Total general 644242,8 lei fara TVA din care C+M-586729,5 lei fara TVA
(2) Cheltuielile aferente proiectului sunt prevăzute in bugetul de venituri și cheltuieli al 

comunei ȘUTEȘTI, județul BRAILA , pe anul 2022.
Art. 2 Prezenta hotarare revoca Hotararea Consiliului Local nr.74/25.10.2021
Art. 3. Aducerea la îndeplinire a hotărârii prezentei hotărâri se asigură de către 

primarul comunei Șutești prin compartimentele de specialitate.
Art. 4. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința celor 

interesați si Instituției Prefectului-Judetul Braila in vederea obținerii avizului de legalitate.



HOTĂRÂREA Nr. 58 
din 19.08.2022

privind aprobarea asocierii Comunei Șutești prin Consiliul Local Șutești cu Județul Braila, 
prin Consiliul Județean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrărilor de investiții 
" CONSTRUIRE CASA DE PRAZNUIRE"

Consiliul Local al comunei Șutești întrunit in ședința ordinara din data de 19.08.2022;

Având in vedere Referatul de aprobare initiat de primarul localității si raportul de specialitate 
al doamnei Malaia Corina Ionela, consilier personal al primarului;

Luând in considerare avizele favorabile ale Comisiilor:
-PENTRU AGRICULTURA, ACTIVITÂTI ECONOMICO-FINANCIARE, BUGET, FINANȚE, 

PROTECȚIA MEDIULUI SI TURISM
-PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI , URBANISM, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

SI PRIVAT, JURIDICĂ SI DE DISCIPLINĂ
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.l din Legea nr.273/2006, privind finanțele 

publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
Potrivit dispozițiilor art. 129 alin.2 litera "e", alin.6 lit."a", coroborat cu alin. 9 litera"c" din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. "a" din Ordonanța de Urgenta a Guvernului 

României nr. 57/2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aproba asocierea comunei Șutești ,prin Consiliul local al comunei Șutești cu județul 
Braila, prin Consiliul Județean Braila, in vederea cofinantarii si realizării lucrărilor de investiții 
'CONSTRUIRE CASA DE PRAZNUIRE ".

Art.Z.Contributia Consiliului Local al comunei Șutești pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de 344242.8 lei cu TVA va fi suportata din bugetul propriu al comunei 
Șutești, pe anul 2022, din capitolul 67.02, subcapitolul 67.02.50, titlul 71, articolul 71.01, alineatul 
71.01.01 conform clasificatiei indicatorilor privind bugetele locale.

Art.3.Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe baza 
documentației tehnico-economice aprobate, potrivit legii.

Art.4.Se aproba conținutul contractului de asociere ce urmeaza a fi încheiat intre Consiliul 
Județean Braila si Consiliul local al comunei Șutești, potrivit anexei, parte integranta din prezenta 
hotarare.

Art.5.Asocierea isi produce efectele după aprobarea asocierii de Consiliul Județean Braila si 
semnarea contractului de asociere de către părțile contractante.

Art.6.Se mandateaza domnul Dobre Costica, Primar al comunei Șutești in vederea semnării 
contractului de asociere cu Consiliul Județean Braila.

Art.7.Cu . aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul 
economic.

Art.8.Prezenta hotarare va fi co
Județul Braila, precum si celor interes ■o

Consiliului Județean Braila, Instituției Prefectului

Art.l.Se
Art.4.Se
Art.6.Se


ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA

COMUNA ȘUTEȘTI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘUTEȘTI

HOTARARE A NR. 59
din 19.08. 2022

pentru: aprobarea Actului Adițional nr.25 privind modificarea punctului 4 al alin.(2) al 

Articolului 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - din Capitolul 1 - Sistemul Financiar - 
Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din Dispoziții Generale ale Contractului de 

Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările si completările ulterioare - in baza 

Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 2025 - actualizata -

Consiliul Local al Comunei Șutești, intrunit in ședința ordinara la data de 19.08.2022;

Având in vedere:

- Adresa nr.S2816 din 14.06.2022 a Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea 

Braila SA, Înregistrata la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila sub nr.592 din 

14.06.2022, prin care a solicitat aprobarea Strategiei de Tarifare a Serviciilor actualizata de 

consultantul ISPE Proiectare si Consultanta SA si includerea acesteia, prin Act Adițional, in 

Contractul de Delegare nr.670 din 10.09.2009, cu modificările si completările ulterioare si a 

comunicat:

> Memoriul tehnic al Lucrării „Actualizarea evoluției tarifelor pentru serviciile de 

alimentare cu apa si canalizare rezultate in urma aprobării proiectului “Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Județul Braila in perioada 2014 - 2020” - cu 

influenta prețului de achiziție a energiei electrice conform contractelor existente - cu Anexele - 
parte integranta - elaborat de către consultantul ISPE Proiectare si Consultanta SA, in baza 

Actului Adițional nr.2 / iunie 2022 la Contractul nr. 11/8905/2022, conform prevederilor OUG 

nr.27 din 18 martie 2022;

> Notificarea nr.S3257/03.06.2022 comunicata de către Operator - Ministerului 
Investițiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operational Infrastructura Mare, Înregistrata sub nr.62760/06.06.2022, in scopul avizării 

Strategiei de Tarifare a Serviciilor, actualizata cu influenta rezultata din aplicarea mecanismului 

de plafonare a prețului la energia electrica pentru perioada 01.04.2022 - 31.03.2023 - elaborata de 

către consultantul ISPE Proiectare si Consultanta SA;



> Adresa nr.62760 din 10.06.2022 emisa de Ministerul Investițiilor si Proiectelor 

Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura 

Mare, înregistrata la Operator sub nr.S3412 din 10.06.2022, prin care avizeaza favorabil 

propunerea Operatorului de actualizare a Strategiei de Tarifare a Serviciilor;
- Adresele Operatorului nr.S3976 din 05.07.2022 si nr. 15642 din 18.07.2022, înregistrate la 

Asociație sub nr.672 din 06.07.2022 si sub nr.695 din 18.07.2022, prin care a comunicat situația 

determinata de influenta creșterii prețului la energia electrica si efectele provocate de aceste 

creșteri, coroborata cu aplicarea mecanismului de plafonare a prețului la energia electrica 

conform prevederilor OUG nr.27 din 18 martie 2022, precum si necesitatea actualizării Strategiei 
de Tarifare in scopul asigurării funcționarii companiei si a sustenabilitatii POIM;

- Adresa nr.740 din 26.07.2022 a Asociației, înregistrata la Operator sub nr.S4365 din 

26.07.2022, prin care a comunicat punctul de vedere privind actualizarea Strategiei de Tarifare a 

Serviciilor, la poziția “Ajustare in termeni reali - pret/tarif apa/canal - anul 2022” prevăzută in 

Planul anual de evoluție a preturilor si tarifelor serviciilor din aceasta Strategie;

- Adresa nr.741 din 26.07.2022 a Asociației, prin care a solicitat - adoptarea de către 
autoritatile deliberative ale membrilor Asociati - UAT - a prezentei Hotarari;

- 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. - actualizata;

- Actul Adițional nr.25 - privind modificarea punctului 4 al alin.(2) al Articolului 36 - 
Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - din Capitolul 1 - Sistemul Financiar - Titlul II - 
Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a 
Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările si completările ulterioare - in baza Strategiei de 
Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 2025 - actualizata;

- Hotararea nr.17 din 25.02.2021 a Consiliului Local al Comunei Șutești pentru aprobarea 
Actului Adițional nr.24 - privind modificarea si completarea unor prevederi ale Dispozițiilor 
Generale, Dispozițiilor Speciale - Partea Comuna, Dispozițiilor Speciale - Partea de Apa si 
Dispozițiilor 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 modificările si 
completările ulterioare - in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 2025;

- Hotararea nr.ll din 28.05.2021 a Adunării Generale a Asociației - pentru aprobarea Actului 
Adițional nr.24 privind modificarea si completarea unor prevederi ale Dispozițiilor Generale, 
Dispozițiilor Speciale - Partea Comuna, Dispozițiilor Speciale - Partea de Apa si Dispozițiilor 
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 modificările si completările 
ulterioare, in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 2025, cu Anexa - 
parte integranta;



Ținând cont de :
- prevederile Ordonanței de Urgenta nr.27 din 18 martie 2022 privind masurile aplicabile 

clientilor finali din piața de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 
2023, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul energiei;

- prevederile alin.(7) si alin.(9) ale Articolului 1 - Drepturi si obligații suplimentare ale 
pârtilor - Secțiunea 1. Condiții Specifice aplicabile sectorului de apa / apa uzata - din Contractul 
de Finanțare nr.422/03.12.2020 - Cod SMIS 2014+136502 - al Proiectului Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din județul Braila in perioada 2014 - 2020;

- prevederile Articolului 25 - Modificarea/Ajustarea Preturilor si Tarifelor - din Titlul III - 

Sistemul de Preturi si Tarife - din Dispoziții Speciale - Partea Comuna a Contractului de 

Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Art.5 alin.(l) - Obiectivele Asociației - literele g) si h) si ale alin.(2) literele c), f), 

j) si k); ale Art.16 alin.(l), alin.(3) literele a) si e); ale Art.17 alin.2 litera b) - Strategia de 

Dezvoltare - punctul 2, litera c) - Strategia de tarifare a Serviciilor - punctul 3 si litera d) - 
Contractul de delegare a gestiunii Serviciului - din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara Dunarea Braila;
- prevederile Art.129 alin.(l) si alin.(7) litera n), ale Art.132, ale Art.139 alin.(l), ale Art.154 

alin.(6), ale Art.155 alin.(5) literele a) si c), ale Art.196 alin.(l) lit.a), ale Art.197 alin.(l) si alin.(4) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Șutești, Județul Braila;
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Șutești;

In temeiul:
- prevederilor Articolului 56 - Modificarea de Comun Acord - Capitolul III - Modificarea 

Termenilor si Condițiilor prezentului Contract de Delegare - Titlul IV - Dispoziții Finale - din 

Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările 

si completările ulterioare;
- prevederilor Art.5 alin.(l) - Obiectivele Asociației - litera a), alin.(2) litera i); ale Art.16 

alin.(l); ale Art.17 alin.(2) litera c) - Strategia de Tarifare a Serviciilor - punctele 1, 2 si 3 si ale 

literei d) - Contractul de delegare a gestiunii Serviciului - punctele 1, 2 si 5 - din Statutul Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;
- prevederilor Art.3 alin.(l), Art.9 alin.(2) litera d), Art.43 alin.(3) si alin.(5) si ale Art.521 

din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare;

- prevederilor Art.10, Art.35 alin.(2) si ale Art.36 alin.(2) din Legea nr.241/2006 - Legea 

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificările si completările 

ulterioare;



- prevederilor Art.35 alin.(3) coroborate cu prevederile Art.366 alin.(6) din Legea 

nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare - republicata, cu modificările 

si completările ulterioare, aduse de punctele 12 si 15 ale Art.I din Ordonanța de Urgenta nr.144 

din 30 decembrie 2021;
- 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 modificările si completările 

ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :

Art.I. (1) Se aproba - Actul Adițional nr.25 - privind modificarea punctului 4 al alin.(2) al 
Articolului 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - din Capitolul 1 - Sistemul Financiar - 
Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din Dispoziții Generale ale Contractului de 

Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările si completările ulterioare - in baza 

Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 2025 - actualizata - Anexa si parte 

integranta din prezenta Hotarare.
(2) Modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările 

si completările ulterioare - adusa prin Actul Adițional nr.25 - prevăzut la alin.(l) de mai sus, va fi 

inclusa in acest Contract.
Art.2. Se acorda mandat special domnului Dragomir Viorel - Marian - Președinte al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - in calitate de Delegatar - sa semneze 

Actul Adițional nr.25 - prevăzut la Art.I de mai sus - in numele si pe seama membrului asociat - 
Unitatea Administrativ Teritoriala - Comuna Șutești - in calitate de Delegatar.

Art.3. (1) Prezenta Hotarare va fi adusa la cunoștința publica si comunicata, in condițiile 

legii, prin grija secretarului general al UAT Comuna Șutești si dusa la îndeplinire prin grija 

Primarului Comunei Șutești.

(2) Prin grija secretarului general al UAT Comuna Șutești se va comunica Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - prezenta Hotarare cu Anexa - parte integranta - in 

2 (doua) exemplare originale.
(3) Prin grija Asociației, un exemplar original al Hotărârii si al Anexei - parte integranta, 

prevăzute la alin.(2) de mai sus, vor fi comunicate Operatorului S.C. Compania de Utilitati 
Publice Dunarea Braila SA, in scopul semnării Actului Adițional nr.25 - Anexa si parte integranta 

- din prezenta Hotarare.

Aceasta hotarare a fost adoptata cu un număr de 12 voturi, din numărul total de 13 consilieri 
locali in funcție - indeplinindu-se cerința de majoritate absoluta - din numărul total al consilierilor 
locali in funcție. ___ ,



ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA
COMUNA ȘUTEȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘUTEȘTI
HOT AR ARE A NR. 60

din 19.08. 2022
privind acordarea unui mandat special domnului Primar Dobre Costica, in calitate de 

reprezentant de drept al Unitatii Admnistrativ Teritoriale Comuna Șutești, sa voteze in 

Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunarea Braila, 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. - actualizata - si a Actului Adițional nr.25 la Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 

10.09.2009, cu modificările si completările ulterioare

Consiliul Local al Comunei Șutești, întrunit in sedințaordinara la data de 19.08.2022;

Având in vedere:

- Adresa nr.S2816 din 14.06.2022 a Operatorului SC Compania de Utilitati Publice 

Dunarea Braila SA, inregistrata la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dunarea Braila sub 

nr.592 din 14.06.2022, prin care a solicitat aprobarea Strategiei de Tarifare a Serviciilor 

actualizata de consultantul ISPE Proiectare si Consultanta SA si includerea acesteia, prin Act 
Adițional, in Contractul de Delegare nr.670 din 10.09.2009, cu modificările si completările 

ulterioare si a comunicat:

> Memoriul tehnic al Lucrării „Actualizarea evoluției tarifelor pentru serviciile de 

alimentare cu apa si canalizare rezultate in urma aprobării proiectului “Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Județul Braila in perioada 2014 - 2020” - 
cu influenta prețului de achiziție a energiei electrice conform contractelor existente - cu Anexele 

- parte integranta - elaborat de către consultantul ISPE Proiectare si Consultanta SA, in baza 

Actului Adițional nr.2 / iunie 2022 la Contractul nr. 11/8905/2022, conform prevederilor OUG 

nr.27 din 18 martie 2022;

> Notificarea nr.S3257/03.06.2022 comunicata de către Operator - Ministerului 
Investițiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul 

Operational Infrastructura Mare, inregistrata sub nr.62760/06.06.2022, in scopul avizării 

Strategiei de Tarifare a Serviciilor, actualizata cu influenta rezultata din aplicarea mecanismului 

de plafonare a prețului la energia electrica pentru perioada 01.04.2022 - 31.03.2023 - elaborata 

de către consultantul ISPE Proiectare si Consultanta SA;



> Adresa nr.62760 din 10.06.2022 emisa de Ministerul Investițiilor si Proiectelor 

Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational 

Infrastructura Mare, înregistrata la Operator sub nr.S3412 din 10.06.2022, prin care avizeaza 

favorabil propunerea Operatorului de actualizare a Strategiei de Tarifare a Serviciilor;

- Adresele Operatorului nr.S3976 din 05.07.2022 si nr.15642 din 18.07.2022, înregistrate la 

Asociație sub nr.672 din 06.07.2022 si sub nr.695 din 18.07.2022, prin care a comunicat situația 

determinata de influenta creșterii prețului la energia electrica si efectele provocate de aceste 

creșteri, coroborata cu aplicarea mecanismului de plafonare a prețului la energia electrica 

conform prevederilor OUG nr.27 din 18 martie 2022, precum si necesitatea actualizării 
Strategiei de Tarifare in scopul asigurării funcționarii companiei si a sustenabilitatii POIM;

- Adresa nr.740 din 26.07.2022 a Asociației, înregistrata la Operator sub nr.S4365 din 

26.07.2022, prin care a comunicat punctul de vedere privind actualizarea Strategiei de Tarifare a 

Serviciilor, la poziția “Ajustare in termeni reali - pret/tarif apa/canal - anul 2022” prevăzută in 

Planul anual de evoluție a preturilor si tarifelor serviciilor din aceasta Strategie;

- Adresa nr.741 din 26.07.2022 a Asociației, prin care a solicitat - adoptarea de către 
autoritatile deliberative ale membrilor Asociati - UAT - a prezentei Hotarari;

- 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. - actualizata;

- Actul Adițional nr.25 - privind modificarea punctului 4 al alin.(2) al Articolului 36 - 
Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - din Capitolul 1 - Sistemul Financiar - Titlul II - 
Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a 
Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările si completările ulterioare - in baza Strategiei de 
Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 2025 - actualizata;

- Hotararea nr.10 din 28.05.2021 a Adunării Generale a Asociației - pentru modificarea 
Hotărârii nr.4 din 24.02.2020 a Adunării Generale a Asociației - privind aprobarea Planului 
Anual de Evoluție 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 Județul Braila in perioada 2014 - 2020, cu Anexa - parte integranta;

- Hotararea nr.ll din 28.05.2021 a Adunării Generale a Asociației - pentru aprobarea 
Actului Adițional nr.24 privind modificarea si completarea unor prevederi ale Dispozițiilor 
Generale, Dispozițiilor Speciale - Partea Comuna, Dispozițiilor Speciale - Partea de Apa si 
Dispozițiilor 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 modificările 
si completările ulterioare, in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 
2025, cu Anexa - parte integranta;



Ținând cont de :

- prevederile Ordonanței de Urgenta nr.27 din 18 martie 2022 privind masurile aplicabile 
clientilor finali din piața de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022 - 31 

martie 2023, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul 
energiei;

- prevederile alin.(7) si alin.(9) ale Articolului 1 - Drepturi și obligații suplimentare ale 
părților - din Anexa 1 - Condiții Specifice aplicabile Programului Operațional Infrastructură 

Mare 2014-2020 - din Contractul de Finanțare nr.422 din 03.12.2020 a Proiectului Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din județul Braila in perioada 2014-2020;

- prevederile Art.3 alin.(l), Art.9 alin.(2) litera d), ale Art.43 alin.(3) si alin.(5) si ale 
Art.521 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare;

- prevederile Art.10, Art.35 alin.(2) si ale Art.36 alin.(2) din Legea nr.241/2006 - Legea 

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare;

- prevederile Art.5 alin.(l) litera a), alin.(2) literele i) si j), ale Art.14 si ale Art.17 alin.(2) 
litera c) punctul 3 si litera d) punctele 2 si 5 din Statutul Asociației;

- prevederile Art.129 alin.(l) si alin.(7) litera n), ale Art.132, ale Art.139 alin.(l), ale 
Art.154 alin.(6). ale Art.155 alin.(5) literele a) si c), ale Art.196 alin.(l) lit.a), ale Art.197 alin.(l) 
si alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare;

- prevederile Articolului 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - alineatul 2) 
-Preturile si Tarifele- punctul 4, punctul 8, punctul 9 literele a) si b) si punctul 10 litera b) din 
Capitolul 1 - Sistemul Financiar - Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - si 
prevederile Articolului 56 - Modificarea de Comun Acord - Capitolul III - Modificarea 
Termenilor și Condițiilor prezentului Contract de Delegare - Titlul IV - Dispoziții Finale - din 
Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu 
modificările și completările ulterioare;

- prevederile Articolului 25 - Modificarea/Ajustarea Preturilor si Tarifelor - din Titlul III 
- Sistemul de Preturi si Tarife - din Dispoziții Speciale - Partea Comuna a Contractului de 
Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Șutești, Județul Braila;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Șutești;



In temeiul prevederilor Art.10 alin.(5) coroborate cu prevederile Art.8 alin.(3) lit.d") din 
Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice - republicata, cu modificările 
si completările ulterioare, al prevederilor Art.35 alin.(3) din Legea nr.241/2006 - Legea 
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare - republicata, cu modificările si completările 
ulterioare aduse de punctul 12 al Art.I din Ordonanța de Urgenta nr.144 din 30 decembrie 2021, 
coroborate cu prevederile Art.139 alin.(3) litera d) si cu prevederile Art.196 alin.(l) litera a) din 
O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. (1) Se acorda mandat special domnului Primar Dobre Costica, in calitate de 
reprezentant de drept al Unitatii Admnistrativ Teritoriale Comuna Șutești, sa voteze in 
Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila:

a) 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. - actualizata - Anexa 1 - parte integranta din prezenta 

Hotarare;
b) aprobarea Actului Adițional nr.25 privind modificarea punctului 4 al alin.(2) al 

Articolului 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - din Capitolul 1 - Sistemul Financiar - 

Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din Dispoziții Generale ale Contractului de 

Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările si completările ulterioare - in baza 

Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 2025 - actualizata - Anexa 2 - parte 
integranta din prezenta Hotarare.

Art.2. Prezenta Hotarare va fi dusa la îndeplinire de către domnul Primar 

Dobre Costica, in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dunărea 
Brăila.

Art.3. (1) Prezenta Hotarare cu Anexele 1 si 2 - parte integranta va fi adusa la cunoștința 

publica si comunicata, in condițiile legii, prin grija secretarului general al Comunei Șutești.
(2) Prezenta Hotarare cu Anexele 1 si 2 - parte integranta va fi comunicata Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, imediat după adoptare.

Aceasta hotarare a fost adoptata cu un număr de 12 voturi, din numărul total de 13 

consilieri locali in funcție - indeplinindu-se cerința de majoritate absoluta - din numărul total al 

consilierilor locali in funcție.



ROMANIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA ȘUȚEȘTI 

CONSILIUL LOCAL ȘUȚEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 61
din 19.08.2022

Privind aprobarea retragerii comunei Șuțești, din cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Utilitate Publică „ Brăila Gaz "

Consiliul Local al comunei Șutești intrunit in ședința ordinara din data de 19.08.2022;
Având în vedere:

referatul de aprobare al primarului comunei Șuțești înregistrat la Primăria comunei Șuțești cu 
nr.;
raportul de specialitate al compartimentului de resort;
Avizul cu caracter consultativ al comisiei de specialitate al Consiliului Local Șuțești, județul 
Braila;
Prevederile art. 12 din Statutul ADI „BRAILA GAZ"

In temeiul art. 129 alin.l si art 196 alin,. 1 lit a , din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Consiliul local Șuțești, aprobă retragerea Comunei Șuțești din cadrul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică „ Brăila Gaz "

Art. 2. începând cu data adoptării prezentei, prevederile HCL nr. 4 din 30.01.2019 își încetează 
aplicabilitatea

Art. 3. Prin grija secretarului general al comunei Șuțești, prezenta hotarare va fi comunicata celor 
interesați



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ȘUTEȘTI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 62
din 19.08.2022

privind : desemnarea consilierilor locali si a reprezentantului primarului care vor face parte din Consiliul de 
administrație al Scolii Gimnaziale "Costache Grigore Șuțu" Șutești pe perioada anului școlar 2022-2023, si a 
reprezentantului consiliului Local -membru in comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii

Consiliul Local al Comunei Șutești, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 19.08.2021;

Având în vedere:
- Adresa înregistrata cu nr.2487/09.08.2022 adresata Consiliului Local Șutești de către Școala Gimnaziala 
"Costache Grigore Șuțu" din Șutești prin care se solicita desemnarea a trei consilieri locali care vor face 
parte din Consiliul de Admnistratie al Scolii Gimnaziale Șutești pe perioada anului școlar 2022-2023, si a 
reprezentantului consiliului Local -membru in comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii;
- Raportul de aprobare al primarului comunei Șuțești,

- Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Șuțești;
în temeiul : Ordinului Ministerului Educației Naționale nr.5154/30.08.2021 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 
invatamant preuniversitar
Conform prevederilor art.129 , art. 139, art. 196 alin. (1) și art. 243 alin. (1) din Ordonanța de urgenta 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

LAMBRU MARIUS
ICHIM ALEXANDRU MIHAITA
BARAC PETRICA

Art. 1 (l)Se desemnează urmatoriii consilieri locali care vor face parte din Consiliul de Admnistratie al 
Scolii Gimnaziale Șutești in perioada anului școlar 2022-2023 :

domnul consilier local
domnul consilier local
domnul consilier local

(2) Reprezentantul Primăriei Șutești in Consiliul de Admnistratie al Scolii Gimnaziale Șutești in 
perioada anului școlar 2022-2023 va fi doamna Moise Corina.

(3) Reprezentantul Consiliului Local in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC) va fi 
domnul ORZARU NELLU.

Art. 2 Persoanele desemnate isi vor exercita atribuțiile pe perioada anului școlar 2022-2023.
Art. 3 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința celor interesați si 
Instituției Prefectului, județul Braila in vederea aobtinerii avizului de legalitate.



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRAILA 

COMUNA ȘUȚEȘTI 
CONSILIUL LOCAL

Proces verbal

încheiat astazi 19.08.2022, cu ocazia ședinței ordinare a
Consilului Local Șutești

La ședința de astazi sunt prezenti 12 consilieri locali din cei 13 consilieri locali care compun 

Consiliul Local Șutești, conform listei de prezenta anexata la dosarul ședinței.

Sunt intrunite condițiile referitoare la constituirea legala a ședinței, prevăzute de art. 137 alin.(l) 

din Ordonanța de urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Ședința a fost convocata in baza Dispoziției primarului nr.305/19.08.2022. La ședința participa 

domnul primar Dobre Costica .

Se trece la primul punct pe ordinea de zi, alegerea președintelui de ședința. Domnul consilier 

Orzaru Nellu il propune ca președinte de ședința pe domnul consilier Cojocaru Paul.

Se supune la vot propunerea, iar in urma rezultatului voturilor este ales ca președinte de ședința 

domnul consilier Cojocaru Paul cu unanimitate de voturi.

In continuare, președintele de ședința da citire convocatorului si ordinii de zi:

Nr. 
crt.

Denumire proiect de hotarare Initiate 
r

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate

1. Alegerea președintelui de ședința
2. Proiect de hotarare privind 

rectificarea bugetului local de venituri si 
cheltuieli pentru anul 2022

Primar -PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI 
ECONOMICO-FINANCIARE, BUGET, FINANȚE, 
PROTECȚIA MEDIULUI SI TURISM
-PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, 
URBANISM, ADMINISTRAREA DOMENIULUI 
PUBLIC SI PRIVAT, JURIDICĂ SI DE DISCIPLINĂ 
-PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, 
CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, FAMILIE, 
MUNCĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA 
COPILULUI

3. Proiect de hotarare privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de
investiții „CONSTRUIRE CASA DE 
PRAZNUIRE"conform devizului

Primar -PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI 
ECONOMICO-FINANCIARE, BUGET, FINANȚE, 
PROTECȚIA MEDIULUI SI TURISM
-PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI , 
URBANISM, ADMINISTRAREA DOMENIULUI 
PUBLIC SI PRIVAT, JURIDICĂ SI DE DISCIPLINĂ 
-PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, 
CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, FAMILIE, 
MUNCĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA 
COPILULUI



4. Proiect de hotarare privind privind 
aprobarea asocierii Comunei Șutești prin 
Consiliul Local Șutești cu Județul Braila, 
prin Consiliul Județean Braila, pentru 
cofinantarea si realizarea lucrărilor de 
investiții
" CONSTRUIRE CASA DE PRAZNUIRE"

Primar -PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITÂTI 
ECONOMICO-FINANCIARE, BUGET, FINANȚE, 
PROTECȚIA MEDIULUI SI TURISM
-PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, 
URBANISM, ADMINISTRAREA DOMENIULUI 
PUBLIC SI PRIVAT, JURIDICĂ SI DE DISCIPLINĂ 
-PENTRU ACTIVITÂTI SOCIAL CULTURALE, 
CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, FAMILIE, 
MUNCĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA 
COPILULUI

5. Proiect de hotarare privind 
desemnarea consilierilor locali si a 
reprezentantului primarului care vor face 
parte din Consiliul de administrație al 
Scolii Gimnaziale "Costache Grigore 
Șuțu" Șutești pe perioada anului școlar 
2022-2023, si a reprezentantului 
consiliului Local -membru in comisia 
pentru evaluare si asigurarea calitatii

Primar -PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITÂTI 
ECONOMICO-FINANCIARE, BUGET, FINANȚE, 
PROTECȚIA MEDIULUI SI TURISM
-PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, 
URBANISM, ADMINISTRAREA DOMENIULUI 
PUBLIC SI PRIVAT, JURIDICĂ SI DE DISCIPLINĂ 
-PENTRU ACTIVITÂTI SOCIAL CULTURALE, 
CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, FAMILIE, 
MUNCĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA 
COPILULUI

6. Proiect de hotarare pentru 

aprobarea Actului Adițional nr.25 privind 

modificarea punctului 4 al alin.(2) al 

Articolului 36 - Preturile, Tarifele si Alte 

Surse de Venit - din Capitolul 1 - Sistemul 

Financiar - Titlul II - Sistemul Financiar si 

Sistemul Contabil - din Dispoziții 

Generale ale Contractului de Delegare a 

Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu 

modificările si completările ulterioare - in 

baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor 

pentru perioada 2021 - 2025 - actualizata

Primar -PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITÂTI 
ECONOMICO-FINANCIARE, BUGET, FINANȚE, 
PROTECȚIA MEDIULUI SI TURISM
-PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI , 
URBANISM, ADMINISTRAREA DOMENIULUI 
PUBLIC SI PRIVAT, JURIDICĂ SI DE DISCIPLINĂ 
-PENTRU ACTIVITÂTI SOCIAL CULTURALE, 
CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, FAMILIE, 
MUNCĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA 
COPILULUI

7. Proiect de hotarare privind 

acordarea unui mandat special domnului 

Primar Dobre Costica, in calitate de 

reprezentant de drept al Unitatii 

Admnistrativ Teritoriale Comuna Șutești, 

sa voteze in Adunarea Generala a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara 

Dunarea Braila, aprobarea Strategiei de 

Tarifare a serviciilor publice de

Primar -PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITÂTI 
ECONOMICO-FINANCIARE, BUGET, FINANȚE, 
PROTECȚIA MEDIULUI SI TURISM
-PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, 
URBANISM, ADMINISTRAREA DOMENIULUI 
PUBLIC SI PRIVAT, JURIDICĂ SI DE DISCIPLINĂ 
-PENTRU ACTIVITÂTI SOCIAL CULTURALE, 
CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, FAMILIE, 
MUNCĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA 
COPILULUI



alimentare cu apa si de canalizare pentru 

perioada 2021 - 2025 in Aria Delegata 

Operatorului S.C. Compania de Utilitati 

Publice Dunarea Braila S.A. - actualizata - 

si a Actului Adițional nr.25 la Contractul 

de Delegare a Gestiunii nr.670 din 

10.09.2009, cu modificările si 

completările ulterioare

8. Proiect de hotarare privind 
aprobarea retragerii comunei Șuțești, 
din cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Utilitate Publică „ 
Brăila Gaz "

Primar -PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI 
ECONOMICO-FINANCIARE, BUGET, FINANȚE, 
PROTECȚIA MEDIULUI SI TURISM
-PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, 
URBANISM, ADMINISTRAREA DOMENIULUI 
PUBLIC SI PRIVAT, JURIDICĂ SI DE DISCIPLINĂ 
-PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, 
CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, FAMILIE, 
MUNCĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA 
COPILULUI

9. Alte probleme

Se supune la vot ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea punctului doi al ordinii de zi

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru 
anul 2022

Doamna Cocirlea Vasilica le aduce la cunoștința domnilor consilieri in ce consta modificarea 
bugetului local, respectiv alocarea sumei de 50.000 lei pentru reabilitarea casei parohiale.

Domnul Codreanu Cristian- din cate imi amintesc prin 2014 a primit o circulara de la Episcopie prin 
care ni se aducea la cunoștința ca nu avem voie sa repartizam bani pentru cultele religioase.

Doamna Ghinea Petrioara - da citire art.prevederile art.3, alin(3) din OG nr. 82/30.08.2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase 
recunoscute din România

(3) De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru 
întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea 
ori repararea lăcașurilor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor aparținând cultelor și 
care fac parte din patrimoniul cultural național mobil, pentru amenajarea și întreținerea muzeelor 
cultural - religioase, pentru construirea și repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale 
centrelor de cult, a sediilor unităților de învățământ teologic proprietate a cultelor recunoscute, 
pentru construirea, amenajarea și repararea clădirilor având destinația de așezăminte de asistență 



socială și medicală ale unităților de cult, precum și pentru activitățile de asistență socială și medicală 
susținute de acestea.

Domnul Codreanu Cristian - de unde se suporta aceasta cheltuiala?

Doamna Cocirlea Vasilica- din veniturile din amenzi incasate anul acesta.

Domnul Codreanu Cristian- ce cheltuieli intra la bunuri si servicii?

Domnul Ochirosi Radu propune alocarea sumei de 100.000 lei.

Nefiind probleme de discutat se supune la vot proiectul de hotarare cu propunerea făcută 
de domnul Ochirosi Radu si se aproba cu unanimitate.
Se trece la discutarea punctului trei al ordinii de zi

3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „CONSTRUIRE CASA DE PRAZNUIRE"conform devizului

Doamna Ghinea Petrioara- după cum stiti am mai aprobat acești indicatori tehnico economici, numai 
ca s-a schimbat titlul proiectului din „Construire casa de praznuire in comuna Șutești, jud. Braila" in 
„Construire casa de praznuire" asa cum este prevăzut in certificatul de urbanism.

Domnul Dobre Costica- devizul este același, avem aviz si de la Episcopia Dunării de Jos pe langa toate 
celelalte avize obținute.

Nefiind probleme de discutat se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate.

Se trece la discutarea punctului patru al ordinii de zi

4. Proiect de hotarare privind privind aprobarea asocierii Comunei Șutești prin Consiliul Local 
Șutești cu Județul Braila, prin Consiliul Județean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrărilor 
de investiții " CONSTRUIRE CASA DE PRAZNUIRE"

Doamnul Dobre Costica - pentru realizarea acestui obiectiv avem posibilitatea asocierii cu Consiliul 
Județean Braila. Suma maxima ce se poate acorda de la CJ este de 300.000 conform Hotaraii 
Consiliului Județean si a Regulamentului Asocierii. Speram sa obținem aceasta finanțare in ședința CJ 
din 23.08.2022.

Nefiind probleme de discutat se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate 
de voturi.

Se trece la discutarea punctului cinci al ordinii de zi

5. Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali si a reprezentantului primarului 
care vor face parte din Consiliul de administrație al Scolii Gimnaziale "Costache Grigore Șuțu" 
Șutești pe perioada anului școlar 2022-2023, si a reprezentantului consiliului Local -membru in 
comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii

Se fac propuneri si sunt desemnați urmatoriii consilieri locali care vor face parte din Consiliul de 
Admnistratie al Scolii Gimnaziale Șutești in perioada anului școlar 2022-2023 :



domnul consilier local LAMBRU MARIUS 
domnul consilier local ICHIM ALEXANDRU MIHAITA 
domnul consilier local BARAC PETRICA

(2) Reprezentantul Primăriei Șutești in Consiliul de Admnistratie al Scolii Gimnaziale 
Șutești in perioada anului școlar 2022-2023 va fi doamna Moise Corina.
(3) Reprezentantul Consiliului Local in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii 
(CEAC) va fi domnul ORZARU NELLU.

Doamna Secretar- Domnul Rosioru Silviu Stelica nu participa la vot.
Nefiind probleme de discutat se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate.

Se trece la discutarea punctului sase al ordinii de zi

6. Proiect de hotarare pentru aprobarea Actului Adițional nr.25 privind modificarea punctului 4 
al alin.(2) al Articolului 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - din Capitolul 1 - Sistemul 
Financiar - Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din Dispoziții Generale ale Contractului 
de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările si completările ulterioare - in baza 
Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 2025 - actualizata

Domana Ghinea Petrioara - s-au adus modificări actului adițional nr.25 la contractul de delegare a 
gestiunii nr. 670/2009 drept pentru care a fost initiat prezentul proiect de hotarare

Nefiind probleme de discutat se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate.

Se trece la discutarea punctului șapte al ordinii de zi

7. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Primar Dobre Costica, 

in calitate de reprezentant de drept al Unitatii Admnistrativ Teritoriale Comuna Șutești, sa voteze 

in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, 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. - 

actualizata - si a Actului Adițional nr.25 la Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, 

cu modificările si completările ulterioare

Nefiind probleme de discutat se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate.

Se trece la discutarea punctului opt al ordinii de zi

8. Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii comunei Șuțești, din cadrul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publică „ Brăila Gaz "

Domnul Dobre Costica -Prin Hotararea nr. 4 din 30.01.2019, Consiliul local Șuțești, a aprobat 
asocierea in vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „ Braila 
Gaz ", precum si Actul constitutiv si Statutul asociației.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „ Braila Gaz" , potrivit 
prevederilor Statutului, avea ca scop realizarea unui master plan la nivelul județului Braila prin care 
urma sa se realizeze un sistem de conducte magistrale de gaz la care sa fie racordate toate 
localitățile comunelor asociate, inclusiv realizarea Studiului topografic si a Studiului geotehnic.



întrucât, de la înființare , Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică „ Brăila 
Gaz ", nu a demarat și nu a propus niciun program sau proiect care să includă comuna Șuțești, 
cheltuielile suportate din bugetul local pentru funcționarea asociației nu se justifică.

Având în vedere cele mai sus menționate , propun retragerea din Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară de Utilitate Publică .. Brăila Gaz".

Nefiind probleme de discutat se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate.

Nefiind probleme de discutat se declara ședința închisa.


