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H O T A R A R E A  NR.15 
Din  31  Martie  2014 

 
 

 Privind: preluarea în inventarul domeniului privat al comunei Romanu,judetul Braila  
corpurilor de clădire C.1.C.2 şi C.3 cu o suprafaţă construită de 273 mp,de la fostul CAP Romanu 
identificate în Planul cadastral provizoriu la nr 71950,cv.45,p.709/3,lot.2/1/3/1/2. 
 
 Avănd în vedere raportul d-lui ing.agronom Dragostin Marian,responsabil cu urbanismul la 
nivelul Instituţiei Primarului; 
 Avănd în vedere avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local communal; 
 In conformitate cu art.29 alin.7 din Legea nr.18/1991,modificată  şi reactualizată privind 
legea fondului funciar; 
 In baza art.36,alin.1,2 lit.c,d din Legea nr.215/2001,republicată,cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 In temeiul art.45 alin.1 si 3 din Legea nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările 
ulterioare privind administraţia publică locală; 
 
 
 
 
                                                                        H O T A R A S T E  : 
 
 
 
 Art.1. Se aprobă preluarea în inventarul domeniului privat al comunei Romanu,judetul 
Braila corpurilor de clădire C.1.C.2 şi C.3 cu o suprafaţă construită de 273 mp,de la fostul CAP 
Romanu, identificate în Planul cadastral provizoriu la nr 71950,cv.45,p.709/3,lot.2/1/3/1/2. 
 Art.2. Se aprobă valoarea corpurilor de clădire şi a terenului pe care sunt edificate 
construcţiile în sumă de 9.661 lei din care :  -  Valoarea construcţiilor = 7.460 lei   
                                                                           -  Valoarea terenului        =  2.201 lei                                                                                                              
conform Raportului de evaluare prezentat de expertul autorizat care face parte integrantă din 
prezenta hotărăre. 
 Art.3. De aducere la îndeplinire a prezentei hotărări răspunde  d–ul  primar al comunei 
Romanu,judetul Braila. 
 Art.4.D-ul secretar de comună va face publică prezenta prin orice mijloace de informare 
Instituţiei Prefectului şi tuturor persoanelor interesate. 
 
 
                              Preşedinte de şedinţă,                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                              Chihaia Dan Lucian                                                             Secretar comună, 
                                                                                                                        Zainea Cristian George 
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PROIECT  DE  HOTARARE 
Din 31 Martie  2014 

 
 

 
 Privind: preluarea în inventarul domeniului privat al comunei Romanu,judetul Braila  
corpurilor de clădire C.1.C.2 şi C.3 cu o suprafaţă construită de 273 mp,de la fostul CAP Romanu 
identificate în Planul cadastral provizoriu la nr 71950,cv.45,p.709/3,lot.2/1/3/1/2. 
 
 Avănd în vedere raportul d-lui ing.agronom Dragostin Marian,responsabil cu urbanismul la 
nivelul Instituţiei Primarului; 
 In conformitate cu art.29 alin.7 din Legea nr.18/1991,modificată  şi reactualizată privind 
legea fondului funciar; 
 In baza art.36,alin.1,2 lit.c,d din Legea nr.215/2001,republicată,cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 In temeiul art.45 alin.1 si 3 din Legea nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările 
ulterioare privind administraţia publică locală; 
 
 
                                                                        H O T A R A S T E  : 
 
 
Art.1. Se aprobă preluarea în inventarul domeniului privat al comunei Romanu,judetul Braila 
corpurilor de clădire C.1.C.2 şi C.3 cu o suprafaţă construită de 273 mp,de la fostul CAP Romanu, 
identificate în Planul cadastral provizoriu la nr 71950,cv.45,p.709/3,lot.2/1/3/1/2. 
 Art.2. Se aprobă valoarea corpurilor de clădire şi a terenului pe care sunt edificate 
construcţiile în sumă de 9.661 lei din care :  -  Valoarea construcţiilor = 7.460 lei   
                                                                           -  Valoarea terenului        =  2.201 lei                                                                                                              
conform Raportului de evaluare prezentat de expertul autorizat care face parte integrantă din 
prezenta hotărăre. 
 Art.3. De aducere la îndeplinire a prezentei hotărări răspunde  d–ul  primar al comunei 
Romanu,judetul Braila. 
 Art.4.D-ul secretar de comună va face publică prezenta prin orice mijloace de informare 
Instituţiei Prefectului şi tuturor persoanelor interesate. 
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