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H O T A R A R E A  NR.37 

Din 10 Iulie  2013 
 

                Privind:Suspendarea Hotararii Consiliului local Romanu nr.27/2013 privind aprobarea 
scoaterii la inchiriere prin licitatie publica a suprafetei de 2,43 ha teren agricole pana la finalizarea 
inventarierii suprafetelor de teren necesare punerii in posesie a persoanelor indeptatite conform Legii 
nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire,in natura sau prin echivalent,a 
imobilelor preluate abuziv in perioada regimului communist din Romania. 
 
 Avand in vedere adresa  nr.7984 din 27.06.2013 a Institutiei Prefectului-judetul Braila ; 
 In baza art.6 alin. 1 in Legea nr.165/2013 privind  masurile pentru  finalizarea  procesului de 
restituire,in natura sau prin echivalent,a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului communist 
din Romania. 
 In baza Legii nr.18/1991,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare privind legea 
fondului funciar  si a art.10 alin. 2 din HGR nr.890/2005 cu modificarile si completarile ulterioare 
privind Regulamentul de constituire,atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea drepturilor 
de proprietate private asupra terenurilor; 
 Avizele comisiilor de specialitate; 
 In conformitate cu art.36,alin.2 lit.c,d,alin.5,lit.a,b,alin.6 lit.a din Legea nr.215/2001 republicata 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare 
privind administratia publica locala; 
 
 
                                                                        H O T A R A S T E : 
 
 
 Art.1. Se suspendă Hotararea Consiliului local Romanu nr.27/2013 privind aprobarea scoaterii 
la inchiriere prin licitatie publica a suprafetei de 2,43 ha teren agricol pana la finalizarea inventarierii 
suprafetelor de teren necesare punerii in posesie a persoanelor indeptatite conform Legii nr.165/2013 
privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire,in natura sau prin echivalent,a imobilelor 
preluate abuziv in perioada regimului comunist din Romania. 
 Art.2.D-ul secretar de comuna va  face publica prezenta hotarare Institutiei Prefectului-judetul 
Braila si tuturor persoanelor interesate. 
 
 
 
 
                           Presedinte de sedinta,                                                           CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                                                 Secretar comuna, 
                                Surdu Teodor                                                                    Zainea Cristian George 
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P R O I E C T  DE  H O T A R A R E  

Din 10 Iulie  2013 
 

                Privind:Suspendarea Hotararii Consiliului local Romanu nr.27/2013 privind aprobarea 
scoaterii la inchiriere prin licitatie publica a suprafetei de 2,43 ha teren agricole pana la finalizarea 
inventarierii suprafetelor de teren necesare punerii in posesie a persoanelor indeptatite conform Legii 
nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire,in natura sau prin echivalent,a 
imobilelor preluate abuziv in perioada regimului communist din Romania. 
 
 Avand in vedere adresa  nr.7984 din 27.06.2013 a Institutiei Prefectului-judetul Braila ; 
 In baza art.6 alin. 1 in Legea nr.165/2013 privind  masurile pentru  finalizarea  procesului de 
restituire,in natura sau prin echivalent,a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului communist 
din Romania. 
 In baza Legii nr.18/1991,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare privind legea 
fondului funciar  si a art.10 alin. 2 din HGR nr.890/2005 cu modificarile si completarile ulterioare 
privind Regulamentul de constituire,atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea drepturilor 
de proprietate private asupra terenurilor; 
 In conformitate cu art.36,alin.2 lit.c,d,alin.5,lit.a,b,alin.6 lit.a din Legea nr.215/2001 republicata 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare 
privind administratia publica locala; 
 
 
 
                                                                        H O T A R A S T E : 
 
 
 
 Art.1. Se suspendă Hotararea Consiliului local Romanu nr.27/2013 privind aprobarea scoaterii 
la inchiriere prin licitatie publica a suprafetei de 2,43 ha teren agricol pana la finalizarea inventarierii 
suprafetelor de teren necesare punerii in posesie a persoanelor indeptatite conform Legii nr.165/2013 
privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire,in natura sau prin echivalent,a imobilelor 
preluate abuziv in perioada regimului comunist din Romania. 
 Art.2.D-ul secretar de comuna va  face publica prezenta hotarare Institutiei Prefectului-judetul 
Braila si tuturor persoanelor interesate. 
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