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                   JUDETUL BRAILA 

         CONSILIUL LOCAL ROMANU 

 

 

 

                                                         H O T A R A R E A  Nr.49 

                                                          Din  30  Octombrie 2012 

 

 

                Privind:Reabilitarea clădirii vestiarului sportiv al AsociaŃiei Sportive  Romgal Romanu 

 

 

 Consiliul local Romanu întrunit în şedinŃa ordinară; 

 Avănd în vedere: 

 -Raportul d-lui Surdu Teodor,consilier local prin care sesizează starea de depreciere a clădirii 

vestiarului sportiv; 

 -Avizele comisiilor de specialitate; 

 -Hotărărea Consiliului local nr.67/2009 unde figurează la poz.25 în lista de nventar al bunurilor 

care aparŃin domeniului public al comunei Romanu; 

 In baza Legii nr.69/2000,actualizata,cu modificarile si completarile ulterioare  privind legea 

educatiei fizice şi sportului; 

 In conformitate cu art.36 alin. 1 si 2 lit. “c”,alin. 4 lit.”a” si “d”,alin. 6 lit.”a” si pct.6 din Legea 

nr.215/2001 republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 

 In temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată,cu modificările şi completările 

ulterioare privind administraŃia publică locală; 

 

 

 

 

               H O T A R A S T E : 

 

 

 

 Art.1. Pentru a se derula în bune condiŃii activităŃile sportive ale asociaŃiei  de footbal Romgal 

Romanu  pe terenul de sport este necesară reabilitarea vestiarului sportiv deoarece prezintă un real pericol 

de prăbusire şi  totodată conectarea de urgenta la reŃeaua electrică în vederea functionării aparaturii  şi  

iluminatului electric. 

 Art.2. Să se aloce fondurile necesare din bugetul local al comunei pe anul 2013,reprezentand 

cheltuielile de reabilitare pe baza unei expertize tehnice şi a devizului de lucrări. 

 Art.3. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărări răspunde d-ul viceprimar Chihaia Lucian. 

 Art.4. D-ul secretar de comună,va face publică prin orice mijloace de informare persoanelor 

interesate. 

 

 

 

                                    Presedinte de sedinta,                                                          Contrasemneaza, 

                                     Chihaia Dan Lucian                                                            Secretar comuna, 

                                                                                                                                   Zainea Cristian 
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                                                       PROIECT  DE  HOTARARE 

                                                          Din   18 Octombrie 2012 

 

 

                Privind:Reabilitarea clădirii vestiarului sportiv al AsociaŃiei Sportive  Romgal Romanu 

 

 

 Consiliul local Romanu întrunit în şedinŃa ordinară; 

 Avănd în vedere: 

 -Raportul d-lui Surdu Teodor,consilier local prin care sesizează starea de depreciere a clădirii 

vestiarului sportiv; 

 -Hotărărea Consiliului local nr.67/2009 unde figurează la poz.25 în lista de nventar al bunurilor 

care aparŃin domeniului public al comunei Romanu; 

 In baza Legii nr.69/2000,actualizata,cu modificarile si completarile ulterioare  privind legea 

educatiei fizice şi sportului; 

 In conformitate cu art.36 alin. 1 si 2 lit. “c”,alin. 4 lit.”a” si “d”,alin. 6 lit.”a” si pct.6 din Legea 

nr.215/2001 republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 

 In temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată,cu modificările şi completările 

ulterioare privind administraŃia publică locală; 

 

 

 

 

 

               H O T A R A S T E : 

 

 

 

 

 Art.1. Pentru a se derula în bune condiŃii activităŃile sportive ale asociaŃiei  de footbal Romgal 

Romanu  pe terenul de sport este necesară reabilitarea vestiarului sportiv deoarece prezintă un real pericol 

de prăbusire şi  totodată conectarea de urgenta la reŃeaua electrică în vederea functionării aparaturii  şi  

iluminatului electric. 

 Art.2. Să se aloce fondurile necesare din bugetul local al comunei pe anul 2013,reprezentand 

cheltuielile de reabilitare pe baza unei expertize tehnice şi a devizului de lucrări. 

 Art.3. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărări răspunde d-ul viceprimar Chihaia Lucian. 

 Art.4. D-ul secretar de comună,va face publică prin orice mijloace de informare persoanelor 

interesate. 

 

 

 

 

                                                                       Initiator, 

                                                         Consilier , Surdu Teodor 


