
                           R O M A N I A 

                       JUDETUL BRAILA 

             CONSILIUL LOCAL ROMANU 

 

 

 

                                                     H O T A R A R E A     Nr.14 

                                                          Din  27 Martie  2013 

 

              Privind: aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate şi a Proiectului de reabilitare a 

drumului communal  DC 2 Romanu-Oancea pe o distanta de 5,00 km. 

   

 

  Avănd în vedere informarea d-lui Vasilache Dumitru , primar cu privire la necesitatea 

reabilitării DC 2 Romanu-Oancea pe o distanta de 5,00 km. ; 

  Avănd în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico 

sociale,buget-finanŃe,administrarea domeniului public şi privat al comunei  …. ; 

  Avănd în vedere HCL nr.12 din 27.03.2013 privind aprobarea bugetului local pe anul 2013; 

  In conformitate cu HG nr.577/1997 modificată şi completată cu HG nr.330 din 31.03.2010  

privind programul de pietruire,reabilitare,modernizare şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local 

clasate si alimentarea cu apă a satelor , a Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului 

nr.1564 din 3.06.2010 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a HG nr.577/1997 ; 

  In conformitate cu HGR nr.925 din 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

contractelor de achiziŃie publică din OG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 

publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; 

  In baza  art.36 alin.1 lit. b,c,alin. 4 lit.d,e şi art.119 din Legea nr.215/2001 republicata ,cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

  In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicată  cu modificarile si completarile 

ulterioare  privind administraŃia publică locală; 
 

 

                                                      H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E : 

 

 

 

  Art.1. Se aprobă demararea lucrărilor privind Studiul de fezabilitate şi al Proiectului de 

reabilitare a Drumului Comunal nr.2 Romanu-Oancea pe o distanta de 5,00 km.. 

  Art.2. D-ul primar Vasilache Dumitru va răspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotarări. 
  Art.3. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor 

interesate. 

 

 

 

                         Preşedinte de şedinŃă,                                                        CONTRASEMNEAZA, 

                              Găzdoiu Petre                                                                     Secretar comună 
                                                                                                                     Zainea Cristian George 
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                                                P R O I E C T   DE   H O T A R A R E  

                                                             Din   27 Martie  2013 

 

 

              Privind   aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate şi a Proiectului de reabilitare a 

drumului communal  DC 2 Romanu-Oancea pe o distanta de 5,00 km. 

   

 

  Avănd în vedere informarea d-lui Vasilache Dumitru , primar cu privire la necesitatea 

reabilitării DC 2 Romanu-Oancea pe o distanta de 5,00 km. ; 

  Avănd în vedere HCL nr.12  din 27.03.2013 privind aprobarea bugetului local pe anul 2013; 

  In conformitate cu HG nr.577/1997 modificată şi completată cu HG nr.330 din 31.03.2010  

privind programul de pietruire,reabilitare,modernizare şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local 

clasate si alimentarea cu apă a satelor , a Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului 

nr.1564 din 3.06.2010 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a HG nr.577/1997 ; 

  In conformitate cu HGR nr.925 din 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

contractelor de achiziŃie publică. Din OG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 

publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; 

  In baza  art.36 alin.1 lit. b,c,alin. 4 lit.d,e şi art.119 din Legea nr.215/2001 ,actualizata si 

republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare; 

  In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 actualizata si republicata ,cu modificarile si 

completarile ulterioare privind administraŃia publică locală; 
 

 

                                                      H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E : 

 

 

 

  Art.1. Se aprobă demararea lucrărilor privind Studiul de fezabilitate şi al Proiectului de 

reabilitare a Drumului Comunal nr.2 Romanu-Oancea pe o distanta de 5,00 km.. 

  Art.2. D-ul primar Vasilache Dumitru va răspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotarări. 
  Art.3. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor 

interesate. 

 

 

 

 

  

                                                                              PRIMAR, 

 

 

                                                                  VASILACHE  DUMITRU 

 

 



                          R O M A N I A 

                      JUDETUL BRAILA 

                     COMUNA ROMANU 

                            P R I M A R 

 

 

  

                                                                      R A P O R T, 

 

 

Privind necesitatea întocmirii studiului de fezabilitate şi a proiectului de reabilitare a DC 2 Romanu-Oancea 

pe distanta de 5,00 km. 

 

 

 

 

 Drumul comunal denumit DC 2 Romanu-Oancea asigură circulaŃia cetăŃenilor din satul Oancea către 

centrul de comună şi către oraşul Brăila. 

 De asemeni DC 2 asigură transportul  către solele de teren a utilajelor agricole,transportul producŃiei 

de pe o suprafaŃă de peste 1800 ha. La nivelul comunei,acest drum fiind circulat şi de alte autovehicule 

aflate in tranzit spre DN 23 . 

 Starea DC 2 la aceată oră nu asigură siguranŃa în deplasarea mijloacelor de transport indiferent  de 

mărimea sau capacitatea acestora. 

 Propun ca în acest an să realizăm studiul de fezabilitate şi proiectul pentru reabilitare,urmănd ca 

realizarea lucrării să o efectuăm în funcŃie de sumele ce le vom avea la dispoziŃie. 

 MenŃionez că în  sensul realizării lucrărilor am făcut demersuri pentru sume de bani necesari 

executarii lucrărilor,urmănd ca din bugetul local să asigurăm o sumă care să asigure lucrările conform 

proiectului 

  

 

 

 

 

 

                                                                        PRIMAR, 

 

 

                                                          VASILACHE  DUMITRU 

 

 

 


