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.53
Din 29 Noiembrie 2013

Privind: Aprobarea însuşirii inventarului drumurilor de exploatare, conform anexei nr.1 care
aparţin domeniului public al comunei Romanu,judeţul Brăila.

Consiliul local al comunei Romanu,întrunit în şedinţa ordinară la data de 29.11.2012;
Avănd în vedere informarea d-lui ing.agronom Dragostin Marian,responsabil cu Urbanismul la
nivel local;
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 omunelor,oraşelor,municipiilor şi judetelor;
In conformitate cu art.36,alin. 1 , 1 lit. “ c “ art. 120 şi art.122 din Legea nr.215/2001,republicată
cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin 3 din Legea nr.215/2001 republicată ,cu modificarile si completarile
ulterioare privind administratia publica locală;

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă insusirea inventarului drumurilor de exploatare in lungime de 129,20 km. ,cu
suprafata de 54,80 ha şi o valoare de 493.200 lei conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.
Art.2. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-ul primar al comunei Romanu,
judetul Braila .
Art.3. D-ul secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare persoanele
interesate.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,

Şişu Dumitru

Secretar comună,
Zainea Cristian George
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P R O I E C T DE H O T A R A R E
Din 29 Noiembrie 2012

Privind: Aprobarea însuşirii inventarului drumurilor de exploatare, conform anexei nr.1 care
aparţin domeniului public al comunei Romanu,judeţul Brăila.
Consiliul local al comunei Romanu,întrunit în şedinţa ordinară la data de 29.11.2012;
Avănd în vedere informarea d-lui ing.agronom Dragostin Marian,responsabil cu Urbanismul la
nivel local;
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 omunelor,oraşelor,municipiilor şi judetelor;
In conformitate cu art.36,alin. 1 , 1 lit. “ c “ art. 120 şi art.122 din Legea nr.215/2001,republicată
cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin 3 din Legea nr.215/2001 republicată ,cu modificarile si completarile
ulterioare privind administratia publica locală;

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă insusirea inventarului drumurilor de exploatare in lungime de 129,20 km si o
suprafata de 54,80 ha conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.
Art.2. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-ul primar al comunei Romanu,
judetul Braila .
Art.3. D-ul secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare persoanele
interesate.

P R I M A R,
VASILACHE DUMITRU

