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          In conformitate cu Legea nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioa- 
re privind administraŃia publică locală,Consiliul local Romanu a elaborat prezentul Statut pe baza 
O.G. nr.53/2002 privind Statutul-cadru au unităŃii administrativ teritoriale. 
             Comuna Romanu, parte a judetului Brăila, este unitatea administrativ teritorială care 
cuprinde populaŃia rurală ce trăieşte pe arealul conventional delimitat şi care are comunitate de    
interese şi tradiŃii proprii. Este persoană juridică de drept public cu patrimoniu propriu şi capaci-        
tate juridică deplină. 
          Art.1 – ISTORICUL :Comuna Romanu este situată în zona de câmpie a judeŃului Brăila,în 
partea de est a judeŃului Brăila, la o distanta de 20 Km de municipiul Braila.Localitatea Romanu      
s-a infiintat in  anul 1882 prin improprietarirea locuitorilor din anul 1879 si 1882 pe tîrlele 
"Ciaunarii" făcand par- te din teritoriul satului ScorŃaru Nou. Cătunul Oancea făcea parte din 
teritoriul localităŃii Latinu.     Pe locul "PuŃul lui Oancea" au loc primele aşezăminte prin 
împroprietarirea din anul 1897 a 157 Iocuitori. Denumirea de Oancea vine de la un cioban ce pe 
vremuri avea "Putul lui Oancea si strun- ga lăngă puŃ" însa locuitorii continuau să-şi zica “Tivgeni”. 
         Satul Romanu se ridica langă movila "Ciaunari" pe tărla "Plătica" la 2 km. de o vale care 
adeseori era umplută cu apă din revarsările Buzăului cand se prindea mult peste ,printre care plăti-  
ca de unde valea şi tărla şi-au luat numele.In interiorul comunei sunt 12 strazi bine alineate, pur- 
tănd diferite nume istorice si doua pieŃe fără nume. Localul Primariei este construit in anul 1897.  
          Populatia comunei in anul 1905 era de 1570 suflete. Biserica Parohială avea patronajul  
"Sfintii Voievozi" şi s-a contruit în anul 1880. Şcoala s-a înfiinŃat în anul 1883 iar cu local propriu  
în anul 1890. Biblioteca s-a înfiintat în 1891 si avea 114 volume. 
          Prin localitatea Romanu trece drumul DJ 221 spre directia Brăila si spre corn. Gemenele la     
8 km. Prin Drumul comunal nr.2 se ajunge la satul Oancea situat la o distanŃă de 6 km. 
         Teritoriul comunei Romanu se invecinează la nord cu teritoriul comunei Măxineni,la est cu 
teritoriul comunei Siliştea, la sud cu teritoriul comunei Tudor Vladimirescu, iar la vest cu terito-   
riul comunei Gemenele şi ScorŃarul Nou. 

Art.2. Cadrul natural-Teritoriul comunei Romanu se încadrează din punct de vedere 
geomorfologic în unitatea Cămpia Brăilei, altitudirea medie este de 25 m. FaŃă de Baragan, în       
care predomină cămpiile înalte, această cămpie este joasă,cu multe albii părăsite, solurile sunt aluvi-     
ale spre deosebire de cele din Bărăgan, care sunt de tip cernoziom formate pe loess. Clima  este 
temperat-continentala, caracterizată de variaŃiile mari de temperaturi între vară şi iarnă. Temperatu-
ra medie multianuală este de + 20 grade celsius, văntul dominant suflă cu intensitate moderată pe 
directia   NE. Nivelul pănzei freatice este situat la adăncimi cuprinse între 3-10 m, uneori mai mult 
de 10 m Pămăntul loessoid uscat prezintă sensibilitate la umezire pronunŃată şi se încadrează în 
categoria terenurilor de fundare slabă care necesită măsuri de îmbunătăŃire în     vederea fundării 
directe a construcŃiilor. Din punct de vedere seismic, teritoriul se încadrează în  zona seismica "C". 



          Teritoriul comunei Romanu oferă un teren pentru dezvoltarea agriculturii ca fundaŃie 
economică de bază,cu profil complex, dominat de producŃia de cereale, plante tehnice şi cresterea 
animalelor - Pe teritoriul comunei Romanu satul Romanu funcŃionează un numar de 18 societati 
comerciale cu profil agricol,18 SC cu profil comert,3 sc.prestari servicii si un abator.In afara de 
societati comerciale mai functioneaza un numar de 7 intreprinderi individuale  şi intreprinderi 
familiare  în domeniul comerŃului,3 în domeniul prestaŃilor de servicii şi 5 in domeniul agricol. 
 Schema stradală a comunei are o configuraŃie rectangulară,reŃeaua stradală este alcatuită       
din străzi cu laŃimi ale părtii carosabile cuprinse între 3,5 – 7,5 m.Lungimea totală a străzilor din 
satul Romanu este de 21,08 km.corespunzatoare unei suprafeŃe carosabile de 111.265 mp.iar 
suprafaŃa totală ocupată de zona străzilor(inclusiv trotuare,făsii de spaŃii verzi,şanŃuri ) este de 
283,585 mp.Circulatia principală se desfaşoară pe DJ nr.255 A,DJ nr.221 avand o lungime de      
3,21 km.corespunzatoare unei suprafeŃe de 21.395 mp. parte carosabilă.Din lungimea totală de    
străzi 17,34 km.sunt împietruite. 
 Lungimea totală a străzilor din satul Oancea este de 15,34 km.,corespunzatoare unei supra- 
feŃe carosabile de 70.070 mp. iar suprafaŃa totală ocupată de zona străzilor(inclusiv trotuare,făsii     
de spaŃii verzi,şanturi ) este de 141.900 mp.CirculaŃia principală se desfasoară pe DC nr.2 în lun-
gime  de 1,04 km.Din lungimea totală de strazi 14,3 km.suprafata carosabila sunt împietruite. 
 Conform datelor din Registrul agricol la nivelul comunei avem o suprafaŃă totală agricolă     
de 7.092 ha.din care 5.830 ha teren arabil,704 ha. păşuni naturale, 30 ha.vii,livezi pe rod 1,00 
ha.rezultand o suprafaŃă agricolă de 6.565 ha.Comuna noastră mai are o suprafaŃă de 527 ha teren 
neagricol din care 67 ha teren păduri,137 ha curti-clădiri şi 323 ha alte terenuri. 
           PopulaŃia comunei Romanu este de cetăŃenie si naŃionalitate română, astfel încât 
nu se pune problema aplicării art.39, alin.7 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică 
locală republicata (minoritati nationale) 
 La Racensamantul General al populatiei si locuintelor din 20-31 Octombrie 2011,comuna 
Romanu avea un numar de 1849 persoane total inregistrate , o populatie stabila de 1711 locuitori  
688 gospodarii,828 numarul cladirilor si 837 numarul locuintelor conventionale. 
         Dinamica populatiei este descrescatoare, de la un recensamant la altul cu un ritm  de des-  
crestere de 93 persoane. 
          Art.3 -Legislativul si executivul-AutorităŃile administraŃiei publice prin care se realizează 
autonomia locală şi care conduc comuna sunt Consiliul local al comunei Romanu ca autoritate 
deliberativă si instituŃia primarului ca autoritate executivă. Atât Consiliul local cât si primarul se 
aleg în condiŃiile prevăzute de lege. 
        Consiliul local al comunei Romanu este compus din 11 consilieri locali aleşi prin vot 
universal, egal, direct, secret si liber exprimat, stabilite de Legea privind alegerile administraŃiei 
publice locale. 
        Consiliul Local Romanu a fost legal constituit conform  H.C.L. nr. 22 / 26 iunie 2012. 
     Structura politica a Consiliului Local Romanu este urmatoarea: 
-P.S.D.   -  4  consilieri:Prozan Eugenia,Chihaia Dan Lucian,Găzdoiu Petre,Alexandru Marcela 
-P.C.       -  2 consilieri:Chirpac Gheorghe,Chiriac Dinu 
-AVB.    -  1  consilier:Nicolae Marian Florin                                                                                                                             
-P.N.L.   -  1  consilier:Puia Ionel 
-PP-DD. -  1  consilier:Surdu Teodor 
-PRM.    -  1  consilier:Şişu Dumitru 
-PUER.  -  1  consilier:Calu Neculai 
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       AtribuŃiile specifice ale Consiliului local şi ale primarului sunt prevăzute în cuprisul Legii 
nr.215/2001 privind administraŃia publică locală ,Statutul Consiliului local întocmit în baza Legii 
nr.393/2004,modificat si actualizat în 2008 şi în Regulamentul de organizare şi funcŃionare al 
consiliului local întocmit în baza OG nr.35/2002 si a Legii nr.673/2002 de aprobare a Ordonantei. 
      Primarul, viceprimarul, secretarul de comună împreuna cu aparatul de specialitate al primaru-
lui constituie, potrivit legii, o structură funcŃională cu activitate permanentă(Primaria comunei) 
care aduce la îndeplinire hotărările Consiliului local şi dispoziŃiile primarului, şi soluŃionănd 
problemele curente ale colectivităŃii. 
      Sediul acesteia se afla în satul Romanu,str.Sfatului nr.10, avand o pozitie centrală . 
      Primaria comunei Romanu are Organigrama si Statul de funcŃii aprobate prin Hotararea 
Consiliului Local  în anul ________ 
 Institutia Primarului este reprezentată astfel: 
- Primar- Vasilache Dumitru-demnitar 
-Viceprimar-Chihaia Dan Lucian-demnitar 
-Secretar comună-Zainea Cristian George-functionar public 
          Compartimentul financiar contabil-impozite şi taxe 
-Taraş Fănica-Inspector-functionar public 
-Radu Badiu Nicoleta,referent-funcŃionar public 
-Ion Gh.Nicu,referent-funcŃionar public 
          Compartimentul agricol 
-Dragostin Marian,consilier,ing.agronom-funcŃionar public 
-Toma Elena,referent-funcŃionar public 
- 1 post vacant referent-functionar public 
          Compartiment situatii de urgenŃă 
-Strîmbeanu Gabriel-Romeo-şef SVSU-personal contractual 
          Compartiment asistenŃă socială 
- Mocanu Mariana-personal contractual 
          Compartiment cultură 
- Coman Mihaela-personal contractual 
          Compartiment personal deservire 
-Podaru Dumitru-şofer-personal contractual 
-Mocanu Niculina-guard-personal contractual 
-Marin Maricel-paznic-personal contractual 
-Andrei Ninel-paznic-personal contractual 
-Mocanu Romică-paznic-personal contractual 
           Asistenti personali 
La nivelul comunei noastre sunt evidentiati un numar de 9 asistenti personali ai persoanelor cu 
handicap din care un numar de 6 asistenti sunt platiti cu indemnizatie si 3 sunt platiti cu salariul 
minim pe economie  
          Art.3.EvoluŃia prescolară şi şcolară se realizează prin grădiniŃe şi şcoli generale.EvoluŃia 
unitaŃilor de învaŃămănt,a copiilor înscrişi la grădiniŃe,a elevilor la şcoli şi a personalului didac-   
tic este dupa cum urmează : 
-La Şcoala cu cls I-VIII Romanu-a-InvăŃămănt preşcolari -4 grupe cu 75 copii din care 57 copii   
 la Romanu si 18 copii la Oancea 
                                                      b-InvăŃămănt primar – 84 elevi 
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                                                      c-InvăŃămănt gimnazial- 85 elevi 
          Art.4. – Comuna Romanu s-a asociat în parteneriat public privat în vederea constituirii 
Grupului de Actiune Locală ‘Campia Buzaului si Siretului” conform H.C.L.nr.14/29.03.2012. 
 Art.5.-Comuna Romanu,prin Consiliul local comunal a aderat la Societatea Nationala de 
Cruce Rosie din Romania conform HCL nr.18/10.05.2012 
          Art.6. –Institutii- În unitatea administrativ teritorială ROMANU, funcŃionează următoarele 
instituŃii social-culturale: 
�  Cabinetul medical privat ajutat de un asistent 
�  Cabinet stomatologioc 
�  Farmacia privată; 
�  Dispensar veterinar ajutat de un asistent 
�  Scoala generală cu clasele I-VIII Romanu si I-IV.Oancea 
�  GrădiniŃa cu program normal Romanu si Gradinita Oancea; 
�  Căminul cultural; 
�  Biblioteca comunală; 
�  Postul de Politie; 
�  Bisericile :- Crestin Ortodoxa sfintii Mihail si Gavril-satul Romanu si Oancea 
                     - Adventista de ziua a 7-a Romanu si Oancea 
   - Catolica satul Romanu 
          Marea majoritate a locuitorilor din comuna Romanu sunt de religie crestin-ortodoxa. Pe 
lăngă acestia o comunitate restransă dintre locuitori sunt de religie adventista de ziua a saptea si 
catolici. 
          Obiceiuri : In preajma sărbatorilor de Crăciun şi Anul Nou, există obiceiul organizării unor 
manifestări folclorice cu caracter laic şi religios cum ar fi colindele,plugusorul si alte urături. 
         De exemplu: 
-in dimineata Ajunului Craciunului (24 dec) copii merg din casa in casa cu “Buna dimineata”; 
-in seara Ajunului Craciunului tinerii colindă pe la casele gospodarilor 
-in dimineata Ajunului Anului nou copiii merg cu “Plugusorul”, iar seara(31decembrie) există 
obiceiul ca o parte din locuitori să mearga pe la rude şi prieteni cu uratul de Anul Nou ; 
-in zilele de sărbatoare dintre Crăciun şi Anul Nou se obişnuieste ca tinerii să se organizeze şi să 
umble cu “Capra” iar de la Crăciun şi pănă la Bobotează(6 ianuarie)copii umblă cu “Steaua”. 
          Art.7-Sport.Comuna Romanu este reprezentata de echipa de footbal Romgal Romanu care 
este finanŃată de Consiliul local si sporadic de catre anumiti intreprinzatori ce ne face cinste 
comunitatii. 
 Art.8.-Cultură.Comuna Romanu are o bibliotecă comunala cu un numar de  8.603  volume 
cu o valoare de 13.240 lei gestionată de un bibliotecar.Comuna Romanu are o formaŃie de dan-  
suri populare “RomaniŃa” formată din copii scolii  generale ajutati de d-le profesoare Chihai 
Cleopatra si Alexandru Marcela,care au caştigat o serie de premii  intercomunale,interjudetene si 
interegiuni , canstand in bani si diplome facandu-ne astfel cinste,fiind finantată de Consiliul local. 
         Art.9 – Comuna Romanu dispune de căi de comunicaŃii terestre si telecomunicaŃii. 
         Toate cele doua sate beneficiază de o reŃea de drumuri comunale asfaltate şi pietruite. 
         In ambele sate  există reŃea de telefonie fixă iar la satul Romanu exista o antena a SC.Oran- 
ge pentru telefonia mobilă. 
         Art.10 – ActivităŃile economice specifice care se desfăsoară în comuna Romanu sunt: 
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�  Agricultura, în special cultivarea cerealelor de catre societatile comerciale agricole si 
gospodariile populatiei este de  919 ha grau,258 ha orz,123 ha orzoaica,112 ha ovaz,1417 ha 
porumb boabe,54 ha sorg,22 ha mazare,12 ha fasole,1012 ha floarea soarelui,soia boabe 85 
ha,cartofi 18 ha , 49 ha  legume in camp si solaria,pepeni 20 ha,plante de nutret 868 ha. 
�  Cresterea animalelor de catre gospodariile populatiei:vaci de lapte 443 cap,juninci 130 cap,ovine 
2737 cap,caprine  553 cap,porcine 466 cap,cabaline 242 cap si pasari 15.051 cap. 
�  Morărit printr-o societate comerciala cu capital privat; 
�  Comercializarea mărfurilor alimentare si nealimentare prin SocietăŃi comerciale private si 
persoane fizice autorizate; 
�  Industrie printr-o societate privată existentă respectiv abator. 
�  Prestari servicii în agricultură prin societăŃi comerciale private si gospodariile populatiei detinem 
un numar de utilaje agricole astfel:59 buc tractoare din care  35 buc la societati,cultivatoare, 
combinatoare si grape 50 buc din care  27 buc la societati,semanatori 39 buc din care 22 buc la 
sociatati,MIG 8 buc din care 6 buc.la societati,masini pentru erbicidat 10 buc din care 7 buc.la 
societati,vindrovere 5 buc din care 3 buc.la societati,prese de inbalotat paie 7 buc din care 5 buc.la 
societati,aripi de ploaie cu deplasare manuala 10 buc din care 9 buc la societati. 
          Art.11 – Serviciile publice existente în comuna  Romanu care-şi desfăsoară activitatea pe 
raza administrativă a comunei sunt: 
�  Serviciul de alimentare cu apă, serviciul de salubritate,serviciul de postă,  T.V.cablu,internet , 
care deservesc intreaga comunitate. 
         Art.12 – În conformitate cu prevederile Legii nr.351/2001 ,cu modificarile si completarile 
ulterioare privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naŃional-Sectiunea a –IV-
a”Reteaua de localitati”-si a Legii nr.571/2003 privind codul fiscal  ,satul Romanu a fost încadrat 
în rangul IV, fiind sat resedinŃă de comună iar satul Oancea –localitate de rangul V. 
         Art.13.-Cuplurilor care au implinit 50 ani de casatorie,li se acorda „Diploma de Fidelitate”  
cu conditia ca ambii soŃi să fie in viaŃă la data împlinirii celor 50 ani si înmanarea unei sume de 
bani. Festivitatea de acordare se va organiza prin grija primarului. 
         Art.14. – CetăŃenii comunei au dreptul de a participa prin modalităŃile prevăzute de lege, la 
viaŃa politică, economică, socială si cultural-sportivă a unităŃii administrativ–teritoriale. 
         Art.15. – CetăŃenii pot fi consultaŃi, prin referendum, cu privire la problemele de interes 
deosebit, potrivit legii.Consultarea cetăŃenilor se poate face si prin adunări populare organizate pe 
sate. 
         Art.16. – Convocarea si organizarea adunărilor populare se face de către primar sau la 
iniŃiativa a 1/3 din numărul consilierilor în funcŃie.Convocarea se face prin aducere la cunostinŃă 
publică a scopului, a datei si a locului unde urmează să se Ńină adunarea. 
         Art.17. – Adunarea populară este valabil constituită în prezenŃa majorităŃii reprezentanŃilor 
familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenŃi.Propunerile se consemnează într-un 
proces-verbal care se înaintează primarului. 
        Art.18. – Primarul are obligaŃia de a aviza propunerile si de a le înainta Consiliului local,       
la prima sedinŃă, pentru a hotărî.SoluŃia adoptată se aduce la cunostinŃă publicului, prin grija 
secretarului comunei. 
         Art.19. – Patrimoniul public si privat al comunei Romanu este alcătuit din bunurile mobile  
si imobile aflate în proprietatea publică sau privată a comunei.Domeniul public al comunei a fost 
atestat prin H.G. nr. 363/15.04.2002 . Inventarul bunurilor domeniului public si privat al comunei  
                                                                         5. 



Romanu  se actulizează ,după caz,anual. 
         Bunurile ce aparŃin localităŃii sunt supuse inventarierii anuale. Cresterea sau diminuarea 
patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz în parte, în note explicative anexate la 
inventar. 
          Art.20. – Bunurile aflate în proprietatea publică sau privată a localităŃii, pot fi date în 
administrarea instituŃiilor publice, pot fi concesionate sau închiriate sau pot fi atribuite în folosin- 
Ńă gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăsoară activităŃi de 
binefacere sau utilitate publică ori serviciilor publice,numai cu respectarea prevederilor O.U.G. 
nr.54/2006 privind regimul concesiunilor cu modificarile si cmpletarile ulterioare si ale Legii 
nr.215/2001 privind administraŃia publică locală republicata. 
          Achizitionarea unor bunuri se va face Ńinăndu-se cont de urmatoarele criterii:necesitatea şi 
oportunitatea achizitiei,bunul să fie înscris în planul de achiziŃii ,să existe sursele de finanŃare şi    
să se facă cu respectarea legislatiei în vigoare . 
          Vânzarea bunurilor aparŃinând domeniului privat se face prin licitaŃie publică cu aprobarea 
consiliului local şi respectarea legislaŃiei în vigoare. 
          Art.21. – În scopul realizării si exploatării unor lucrări de interes comun,consiliul local 
hotărăste asocierea cu alte consilii locale si agenŃi economici din Ńară. 
          De asemenea, consiliul local poate hotărî cu privire la înfrăŃirea cu alte unităŃi administra-
tivteritoriale similare din alte Ńări, precum şi cu privire la asocierea cu agenŃi economici din 
străinătate, în conformitate cu prevederile art.36 alin.7 lit.b si c din Legea nr.215/2001 republica- 
ta. 
         Art.22. - Atribuirea si schimbarea denumirilor unor instituŃii publice de interes local, a 
străzilor şi altor obiective locale, se face în conformitate cu prevederile OUG nr.63/2002 cu 
modificarile si completarile ulterioare -Legea nr.48 din 2003-şi Ordinul MIRA nr.564 din 2008  
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri. 
         Art.23. - Însemnele specifice comunei ROMANU vor fi stabilite de o comisie stabilită prin 
DispoziŃia primarului cu respectarea prevederilor H.G. nr.25/16.01. 2003 privind stabilirea 
metodologiei de elaborare,reproducere şi folosire a stemelor judetelor,municipiilor,oraselor şi co- 
comunelor iar modalităŃile de utilizare ale acestora vor fi stabilite de către consiliul local odată     
cu stabilirea variantei finale a stemei comunei. 
        Art.24.- In vederea promovarii intereselor comunei,primarul ,viceprimarul şi secretarul 
comunei sunt reprezentanŃii autorităŃii publice locale în AsociaŃii,FederaŃii,FundaŃii,sens în care se 
pot înscrie în aceste organisme iar cheltuielile privind înscrierea şi cotizaŃia fiind suportate din 
bugetul local. 
       Art.25.-Ziua comunei Romanu este ziua de „8 Noiembrie „ (ziua de Sfantul Arhangheli 
Mihail si Gavril) 
     Art.26. –Publicitatea prezentului Statut se va face prin grija secretarului comunei Romanu,  
judeŃul Braila.                                                                           
                  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
 
                     -----------------------------                                               Secretar comună, 
                                                                                                      Zainea Cristian George 
Text/dac. 
Secretar comuna.                                          
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                  ROMANIA 
             JUDETUL BRAILA 
 PRIMARIA COMUNEI ROMANU 
 
 
 
                                             N O T A   D E   F U N D A M E N T A R E 
 
 
 
            La proiectul de hotarare privind aprobarea Statutului comunei Romanu,judetul Braila, 
prin Ordonanta Guvernului nr.53/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste 
Statutul-Cadru al unitatilor administrativ teritoriale.Unitatile carora li se aplica acest statut sunt 
comunele,orasele,municipiile si judetele. 
           Fiecare unitate administrativ-teritoriala isi aproba propriul Statut(art.20 din OG nr.53/2002). 
Comuna Romanu,pana la aceasta data,dupa alegerile locale din 20.06.2012  nu a aprobat propriul 
statut. 
            La elaborarea proiectului de statut s-au folosit urmatoarele surse: 
 
-Legislatia in vigoare respectiv: 
 
-Legea nr.215/2001 –Legea administratiei publice locale republicata,cu modofocarile si 
completarile ulterioare; 
-O.G. nr.53/2002-Statutul-Cadru al unitatilor administrativ teritoriale; 
-Legea nr.351/2001 privind aprobarea planului de amenajarea teritoriului national; 
-H.G. nr.363/15.04.2002 atestarea domeniului public al judetului Braila; 
-Legea nr.571/2003 codul fiscal cu modificarile si  completarile ulterioare; 
           De asemenea s-au folosit in fundamentarea proiectului de statut,: 
-Hotararile C.L. Romanu privind inventarierea domeniului public si privat; 
-Planul Urbanistic General al comunei Romanu; 
-Informatii utile de la diferite personae varstnice. 
 
Proiectul de statut a fost structurat tinand cont de modelul Statutului-cadru. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Secretar comuna, 
 
                                                      Zainea Cristian George 
 
 
 



 
                            R O M A N I A 
                        JUDETUL BRAILA 
              CONSILIUL LOCAL ROMANU 
 
 
 
                                                      HOTĂRÂREA  NR.46 
                                                      Din 30 Octombrie 2012 
 
                     Privind: aprobarea Statutului comunei Romanu, judeŃul Braila 
 
 
               Consiliul Local al comunei Romanu,judeŃul Braila,întrunit în şedinŃa ordinară ; 
               Avand in vedere: 
      Prevederile art.10 din Cartea Europeana a autonomiei locale adoptata la Strasburg la 
15.10.1985 si ratificata prin Legea nr.199/1987; 
               Expunerea de motive al Primarului comunei Romanu la proiectul de hotărâre şi avizul 
comisiilor de specialitate; 
               În conformitate cu prevederile   OG nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităŃii 
administrativ-teritoriale; 
               În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.a,alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001 cu modificarile  
si completarile ulterioare:   
              In temeiul art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraŃia 
publică locală, republicată 
 
 
                                                                          H O T A R A S T E : 
 
 
                 Art.1. Se aprobă Statutul comunei Romanu , judeŃul Braila, potrivit anexei Nr.1care  
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                 Art.2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinŃă publică şi se va comunica Institutiei 
Prefectului si tuturor persoanelor interesate. 
 
 
 
 
 
                       Presedinte de sedinta,                                                Contrasemneaza, 
                       Chihaia dan Lucian                                                     Secretar comuna, 
                                                                                                       Zainea Cristian George 
 
 
 
 



 
 
                            R O M A N I A 
                        JUDETUL BRAILA 
                      COMUNA  ROMANU 
                              P R I M A R 
 
 
                                                P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E 
                                                           Din 30 Octombrie 2012 
 
                     Privind: aprobarea Statutului comunei Romanu, judeŃul Braila 
 
 
               Consiliul Local al comunei Romanu,judeŃul Braila,întrunit în şedinŃa ordinară ; 
               Avand in vedere: 
                Prevederile art.10 din Cartea Europeana a autonomiei locale adoptata la Strasburg la 
15.10.1985 si ratificata prin Legea nr.199/1987; 
               Expunerea de motive al Primarului comunei Romanu la proiectul de hotărâre; 
               În conformitate cu prevederile OG nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităŃii 
administrativ-teritoriale ; 
               În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.a,alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001 cu modificarile  
si completarile ulterioare:   
              In temeiul art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraŃia 
publică locală, republicată 
 
 
                                                                          H O T A R A S T E : 
 
 
                 Art.1. Se aprobă Statutul comunei Romanu , judeŃul Braila, potrivit anexei Nr.1care  
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                 Art.2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinŃă publică şi se va comunica Institutiei 
Prefectului si tuturor persoanelor interesate. 
 
 
 
                                                             PRIMAR, 
 
                                               VASILACHE  DUMITRU 
 
 
 
 
 


