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H O T A R A R E A  NR. 60 
Din 19 Decembrie  2013 

 
 
            Privind: Completarea pozitiei nr.15 ”Sectiunea I-Bunuri immobile”,din Inventarul Domeniului Public al 
comunei Romanu,reactualizat conform HCL. Nr.67/14.12.2009 privind Scoala gimnazială Romanu,conform 
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.589/4.12.2013 
 
             La initiativa Primarului comunei Romanu,judetul Braila; 
  Avand in vedere adresele nr. 1672/4.12.2013 şi nr.1715 din 19.12.2013 a Scolii gimnaziale Romanu; 
               Avand in vedere necesitatea completarii poz. nr.15 din Anexa nr.2,sectiunea I-“Bunuri imobile”din 
Inventarul Domeniului Public al com.Romanu,jud.Braila datorita modificarii valorii de inventar prin realizarea 
unor lucrari de investitii; 
              Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate; 
  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,art.112 din Legea nr.1/2011 – 
Legea Educatiei Nationale si HCL nr.67/14.12.2009; 

            In conformitate cu art.36,alin. 1 , 1 lit. “ c  “ art. 120 şi art.122  din Legea nr.215/2001, republicată în 
anul 2007; 
 In temeiul  art.45 alin 3  din Legea nr.215/2001 republicată în 2007 privind administratia publica 
locală; 
 
 
                                                             H O T A R A S T E  : 
 
 
 

          Art.1.Se completeaza poz.15 ,Sectiunea 1-Bunuri immobile,din inventarul Domeniului Public  al comunei 
Romanu,judetul Braila, reactualizat conform HCL. Nr.67/14.12.2009 privind Scoala  gimnazială Romanu, 
conform procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.589/4.12.2013 dupa cum urmeaza: 
                                                                         
============================================================================ 
Nr. Cod de  Denumirea               Elemente de indetificare                     Anul             Valoare        Situatia 
Crt. clasif.   Bunului                                                                               dobandirii         de             juridica 
                                                                                                                                     Inventar 
============================================================================ 
1.   1.6.2.Clădire Bibliotecă      Sat Romanu,  Scoala  gimnazială         1963                 2,20  +   HCL.16/2001 
               Şcolară”Casa  Di-                                                                                   64.959,64               
               rectorului”                                                                                         =========== 
                                                                                                                  Total = 64.961,84 lei 
============================================================================= 
   



                                                                                    
                                                                                       2.                                                
 
 
  Art. 2. Bunurile prevazute la art.1 din prezenta hotarare,se vor avea in vedere la reactualizarea 
domeniului public al comunei Romanu. 
  Art.3.  Prezenta hotatare va fi dusa la indeplinire de Primarul localitatii iar Inspectorul din cadrul 
compartimentului contabilitate o va evidentia in documentele contabile. 
  Art.4. Secretarul comunei va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor interesate. 
 
 
 
 
 
 
 
                          Presedinte de sedinţă,                                               CONTRASEMNEAZA, 
                                Găzdoiu Petre                                                            Secretar comuna, 
                                                                                                              Zainea Cristian George 
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PROIECT  DE  HOTARARE 
Din  decembrie 2013 

 
 

            Privind: Completarea pozitiei nr.15 ”Sectiunea I-Bunuri immobile”,din Inventarul Domeniului Public al 
comunei Romanu,reactualizat conform HCL. Nr.67/14.12.2009 privind Scoala gimnazială Romanu,conform 
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.589/4.12.2013 
 
             La initiativa Primarului comunei Romanu,judetul Braila; 
  Avand in vedere adresele nr. 1672/4.12.2013 şi nr.1715 din 19.12.2013 a Scolii gimnaziale Romanu; 
               Avand in vedere necesitatea completarii poz. nr.15 din Anexa nr.2,sectiunea I-“Bunuri imobile”din 
Inventarul Domeniului Public al com.Romanu,jud.Braila datorita modificarii valorii de inventar prin realizarea 
unor lucrari; 
              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,art.112 din Legea 
nr.1/2011 – Legea Educatiei Nationale si HCL nr.67/14.12.2009; 

            In conformitate cu art.36,alin. 1 , 1 lit. “ c  “ art. 120 şi art.122  din Legea nr.215/2001, republicată în 
anul 2007; 
 In temeiul  art.45 alin 3  din Legea nr.215/2001 republicată în 2007 privind administratia publica 
locală; 
 
 
                                                             H O T A R A S T E  : 
 
 
 

          Art.1.Se completeaza poz.15 ,Sectiunea 1-Bunuri immobile,din inventarul Domeniului Public  al comunei 
Romanu,judetul Braila, reactualizat conform HCL. Nr.67/14.12.2009 privind Scoala  gimnazială Romanu, 
conform procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.589/4.12.2013 dupa cum urmeaza: 
                                                                         
============================================================================ 
Nr. Cod de  Denumirea               Elemente de indetificare                     Anul             Valoare        Situatia 
Crt. clasif.   Bunului                                                                               dobandirii         de             juridica 
                                                                                                                                     Inventar 
============================================================================ 
1.   1.6.2.Clădire Bibliotecă      Sat Romanu,  Scoala  gimnazială         1963                 2,20  +   HCL.16/2001 
               Şcolară”Casa  Di-                                                                                   64.959,64               
               rectorului”                                                                                         =========== 
                                                                                                                  Total = 64.961,84 lei 
============================================================================= 



   
                                                                                    
                                                                                       2.                                                
 
 
  Art. 2. Bunurile prevazute la art.1 din prezenta hotarare,se vor avea in vedere la reactualizarea 
domeniului public al comunei Romanu. 
  Art.3.  Prezenta hotatare va fi dusa la indeplinire de Primarul localitatii iar Inspectorul din cadrul 
compartimentului contabilitate o va evidentia in documentele contabile. 
  Art.4. Secretarul comunei va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor interesate. 
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