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H O T A R A R E A  NR.26 

Din  30  Iunie  2014 
 

 Privind : anularea Protocolului dintre Consiliul local Romanu şi Inspectoratul Şcolar Brăila 
cu privire la preluarea clădirilor şi terenul aferent construcţiilor în care şi-a desfăşurat activitatea 
Scoala gimnazială 1-IV sat Oancea,com.Romanu. 
 
 Conbsiliul local întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.06.2014 
         Avănd în vedere: 
 - Memoriul  Scolii Gimnaziale Romanu înregistrat sub nr.1785 din 25.06.2014  la Primaria 
comunei Romanu prin care nu mai poate finanţa cheltuielile de întreţinere pentru că din anul 2011 
unitatea şcolară a fost desfiinţată 
 - Protocolul înregistrat sub nr.1621 din 6.04.2001 la Inspectoratul  Scolar Judeţean Brăila şi 
sub nr.873 din 27.03.2001 la Primăria comunei Romanu,jud.Brăila. 
 - Expunerea de motive a d-lui Primar Vasilache Dumitru prin care arată necesitatea 
preluării administrative a localului Scolii cu cls.I-IV Oancea şi a locuinşei Directorului de şcoală. 

           In baza prevederilor art.3,alin.4,art.21 şi art.22 din Legea nr.213/1998 actualizată,privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 
              In baza  HGR nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunelor,oraşelor municipiilor şi judetelor,art.112 din 
Legea nr.1/2011 – Legea Educatiei Nationale si HCL nr.67/14.12.2009; 

           In conformitate cu art.36,alin. 1 , 1 lit. “ c  “ art. 120 şi art.122  din Legea nr.215/2001, 
republicată în anul 2007; 
 In temeiul  art.45 alin 3  din Legea nr.215/2001 republicată în 2007 privind administratia 
publica locală; 
 
                                                             H O T A R A S T E  : 
 
 Art.1. Se anulează Protocolul de administrare dintre Inspectoratul Scolar Judetean Brăila şi 
Consiliul local Romanu încheiat la data de 27.03.2001 cu privire la  preluarea terenurilor şi 
clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţămănt Scoala cu cls.I-IV sat Oancea 
deoarece nu mai poate finanţa cheltuielile de întreţinere pentru că din anul 2011 unitatea şcolară a 
fost desfiinţată. 
 Art.2. Clădirile menţionate în fişa tehnică,parte a Protocolului, vor intra în administrarea 
directă a Consiliului local Romanu căpătănd alte destinaţii în funcţie de necesităţile comunităţii 
locale. 
 Art.3. De ducere la îndeplinire a prezentei hotărări raspunde d-ul Primar Vasilache Dumitru 
şi d-na Inspector Taraş Fănica. 
 Art.4. D-ul Zainea cristian george,secretar comună,va face publică prin orice mijloace de 
informare  Instituţiei Prefectului,Scolii Gimnaziale Romanu şi tuturor persoanelor interesate. 
 
                            Preşedinte de şedinţă,                                                  CONTRASEMNEAZA, 
                                   Surdu Teodor                                                              Secretar comună, 
                                                                                                                  Zainea Cristian George 
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                                                                               RAPORT 
                                                                             ========= 
 
 
 
             Privind preluarea clădirii Scolii  gimnaziale I-IV Oancea de către Consiliul local  Romanu şi 
administrarea acestuia în scopul folosirii spaţiilor pentru alte destinaţii. 
 
 
 Avănd în vedere Memoriul d-nei Director al Scolii gimnaziale Romanu,profesor Ioan 
Georgiana,prin care  arată că din anul 2011 Scoala gimnazială I-IV Oancea a fost desfiinţată 
urmare Dispoziţiilor Ministerului Educaţieiu Naţionale şi vă propun preluarea în administrarea 
directă a Consiliului local Romanu,pentru întreţinerea clădirilor şi schimbarea destinaţiei spaţiilor 
doar în folosul comunităţii locale şi anume spaţii pentru sănătate,farmacie şi activităţi comerciale în 
scopul aprovizionării populaţiei cu produse necesare  comunităţii satului Oancea. 
 Una din sălile de clasă va fi folosită de către administraţia locală pentru întruniri cetăţeneşti 
la nivelul satului şi alegeri la toate nivelele. 
 Preluarea corpurilor de clădire şi suprafaţa de teren aferentă acestora se vor face conform 
datelor descries în Protocolul încheiat la data de 27.03.2001 între Inspectoratul Scolar Judetean 
Brăila şi Consiliul local Romanu. 
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