ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro

H O T A R A R E A NR.23
din 29 Mai 2014

Privind: necesitatea întreţinerii drumurilor de exploatare dintre sole,tarlale şi cele care fac legătura
cu satele Romanu-Oancea.
Consiliul local Romanu întrunit în sedinta ordinară la data de mai sus menţionata;
Avand în vedere:
Avănd în vedere informarea d-lui ing.agronom Dragostin Marian,responsabil cu Urbanismul la nivel
local;
Avizul favorabil al comisiilor buget,finante,administrarea domeniului public si privat…., si al comisiei
pentru administratie publica locala,juridica…;
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;
In conformitate cu art. 8 si 22 din OGR nr. 43/1997 republicata , privind regimul drumurilor precum si a
prevederilor art.3,4,9,10 si 12 din OG nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale,modificata
si completata prin Legea nr.515/2002;
In baza art.36 alin.1 si 2,lit.b,c,alin.4 lit.d si e,alin.6 pct.13 şi art.119 din Legea nr.215/2001 republicata,cu
modificările si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicată , cu modificările si completarile ulterioare
privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1.Se aproba alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei pentru efectuarea unor lucrări de întreţinere prin astuparea făgaşelor şi nivelare a drumurilor de exploatare dintre sole şi tarlale precum şi cele care
fac legătura cu satele Romanu-Oancea în vederea exploatării lor în bune condiţii.
Art.2.D-ul Chihaia Dan Lucian,viceprimar şi Taraş Fănica,inspector din cadrul compartimentului contabilitate vor răspunde de ducerea la îndeplinire prezentei hotărări.
Art.3. D-ul Secretar de comuna va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor interesate.

Presedinte de sedinta,
Găzdoiu Petre

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comuna,
Zainea Cristian George
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P R O I E C T DE H O T A R A R E
din 26 Mai 2014

Privind: necesitatea întreţinerii drumurilor de exploatare dintre sole,tarlale şi cele care fac legătura
cu satele Romanu-Oancea.
Consiliul local Romanu întrunit în sedinta ordinară la data de mai sus menţionata;
Avand în vedere:
Avănd în vedere informarea d-lui ing.agronom Dragostin Marian,responsabil cu Urbanismul la nivel
local;
Avizul favorabil al comisiilor buget,finante,administrarea domeniului public si privat…., si al comisiei
pentru administratie publica locala,juridica…;
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;
In conformitate cu art. 8 si 22 din OGR nr. 43/1997 republicata , privind regimul drumurilor precum si a
prevederilor art.3,4,9,10 si 12 din OG nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale,modificata
si completata prin Legea nr.515/2002;
In baza art.36 alin.1 si 2,lit.b,c,alin.4 lit.d si e,alin.6 pct.13 din Legea nr.215/2001 republicata,cu modificările si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicată , cu modificările si completarile ulterioare
privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1.Se aproba alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei pentru efectuarea unor lucrări de întreţinere prin astuparea făgaşelor şi nivelare a drumurilor de exploatare dintre sole şi tarlale precum şi cele care
fac legătura cu satele Romanu-Oancea în vederea exploatării lor în bune condiţii.
Art.2.D-ul Chihaia Dan Lucian,viceprimar şi Taraş Fănica,inspector din cadrul compartimentului contabilitate vor răspunde de ducerea la îndeplinire prezentei hotărări.
Art.3. D-ul Secretar de comuna va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor interesate.
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