
 

Dosar III-E-5  
COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                                ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 

                  CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                     HOTARAREA NR.265      

                                   din 18 noiembrie 2020 
 
 
privind: desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – Unitatea 

Administrativ Teritoriala Braila, in Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila Gaz” si acordarea unui 
mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de 
hotarari  

 
 Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 18 noiembrie  2020; 

Având în vedere Referatul de aprobare a Președintelui  Consiliului Județean Brăila si 
raportul de specialitate al Direcției administrație publică, contencios; 

Văzând avizele Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și 
relații internaționale, si Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale; 

Ținând seama de adresa nr. 553/27.10.2020 înregistrată la Consiliul Județean Braila sub 
nr. 21673/28.10.2020, prin care Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica 
“Braila Gaz” solicita adoptarea unei hotarari privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Judetean Braila si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judetean Braila 
pentru a vota anumite hotarari in Adunarea Generala a Asociatiei; 

Avand in vedere: 
- prevederile  Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificarile 

si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 13, art.14 alin. 1, art. 16 alin. 2 lit. i), j), k) ai ale art. 16 alin. 3  din 

Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila Gaz” ; 
- Încheierea Tribunalului Brăila din data de 12 octombrie 2020, pronunțată în dosarul 

nr. 1784/113/2020, înregistrată la Consiliul Județean Brăila cu nr. 20510/13.10.2020, 
prin care a fost validat mandatului de Președinte al Consiliului Județean Brăila pentru 
domnul Chiriac Francisk-Iulian, declarat ales la alegerile pentru autoritățile publice 
locale din data de 27.09.2020. 

- Ordinul Prefectului judetului Braila nr. 403/19 octombrie 2020 prin care s-a constatat 
indeplinirea conditiilor legale de constituire a Consiliului Judetean Braila, ales in urma 
alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.; 

In conformitate cu prevederile art.173 alin.5 lit. m), art. 175 si art. 191 alin.1 lit. e) din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul adminstrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art.1 (1) – Se desemneaza, in calitate de reprezentant legal al judetului Braila in 

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila Gaz”,  



 
 
 
 
domnul Chiriac Francisk-Iulian, validat in functia de Presedinte al Consiliului Judetean Braila 
prin Încheierea Tribunalului Brăila din data de 12 octombrie 2020, pronunțată în dosarul nr. 
1784/113/2020, înregistrată la Consiliul Județean Brăila cu nr. 20510/13.10.2020, in urma 
alegerilor pentru autoritățile publice locale din data de 27.09.2020. 

(2) Domnul Chiriac Francisk-Iulian este cetatean roman, nascut la data de 22.11.1975 in 
municipiul Braila, judetul Braila, domiciliat in municipiul Braila, B-dul Dorobantilor nr. 470, bl.3B, 
sc.2, et.3, ap.46, posesor al C.I. seria XR, nr. 682847, eliberata de SPCLEP Braila, la data de 
10.02.2020, CNP 1751122090055. 

Art.2.(1) - Se aproba acordarea unui mandat special domnului Presedinte Chiriac 
Francisk-Iulian, pe durata exercitarii mandatului de Presedinte al Consiliului Judetean Braila, in 
calitate de reprezentant legal al Consiliului Judetean Braila, sa voteze in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila Gaz”; 

a) aprobarea primirii 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) elaborarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a 

programelor de reabilitare, extindere si  modernizare a sistemelor de utilitati publice 
existente, precum si a programelor de infiintare 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.  

 (2) In situatia in care domnul Presedinte Chiriac Francisk-Iulian – se afla in 
imposibilitatea de a reprezenta de drept Judetul Braila – in Adunarea Generala a asociatiei – 
poate sa delege prin – Dispozitie – aceasta calitate – unui Vicepresedinte, administratorului 
public, Secretarului General al Judetului, conducatorilor compartimentelor functionale sau 
personalului din aparatul de specialitate, precum si conducatorilor institutiilor si serviciilor 
publice de interes judetean. 
 Art.3 – Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Presedintele Consiliului 
Judetean Braila, domnul Chiriac Francisk-Iulian. 
          Art.4 – La data prezentei orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea. 
          Art.5  – Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției administrație 
publică, contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostința publica, si comunicata celor 
interesati si Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila Gaz”, in termen 
de 3 (trei) zile lucratoare de la adoptare. 
 
  Hotararea a fost adoptata  cu 25  voturi “Pentru”. Nu participa la vot doamna consilier judetean Bordea Daniela. 

 
 
       PRESEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZA 
                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                     DUMITREL PRICEPUTU      

 


