
 
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 Ă R Ă R E A  Nr. 57                                                                                                                                         

Din 31 August 2021 

 

              Privind : aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru investiția “ Sistematizare strada 

Brăilei” comuna Romanu”,judetul Braila  . 

 

Consiliul Local al comunei Romanu intrunit in sedinta ordinara din data de 31.08 .2021; 

Avand in vedere   : 

-Raportul primarul localitatii Romanu,jud.Brăila; 

-Referatul compartimentului contabilitate; 

-Avizul comisiilor de specialitate; 

-Prevederile art.12 și 13 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor,republicată,cu modificările și 

completările ulterioare;  

HCL nr.2/2021 privind Inventarul  bunurilor care apartin domeniului public al comunei; 

-In conf. cu HGR nr.90729.12.2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor 

tehnico-economici aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

-In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-In baza art.129,alin 1, 2 lit.b,c,alin.4,lit,d,e,coroborat cu alin.7,lit.k din OUG nr.57/2019; 

-In temeiul art.139,alin.1,lit.a din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 

H O T A R A S T E: 

 

 

            Art.1.Se   aproba  indicatorii tehnico-economici  pentru investiția “ Sistematizare strada Brăilei’’ 

comuna Romanu,judetul Braila,conform Devizului general al obiectivului de investiții care face parte 

integrantă din prezenta hotarare,valoarea totală a proiectului-1.589.519,22 lei.   

           Art.2.D-na Ioniță Steluța,primarul comunei Romanu,va duce la îndeplinire prezenta hotărăre. 

           Art.6.D-ul secretar general de comună va face publică prezenta  Institutiei Prefectului -Judetul 

Braila,  si tuturor persoanelor  interesate. 

 

 

 

                           Președinte de ședință,                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

                           Alexandru Marcela                                               Secretar general comună, 

                                                                                                            Zainea Cristian George 
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P R O I E C T  DE  H O T Ă R Ă R E                                                                                                                                            

Din 25 August 2021 

 

              Privind : aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru investiția “ Sistematizare strada 

Brăilei” comuna Romanu”,judetul Braila  . 

 

Avand in vedere   : 

-Raportul primarul localitatii Romanu,jud.Brăila; 

-Referatul compartimentului contabilitate; 

-Prevederile art.12 și 13 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor,republicată,cu modificările și 

completările ulterioare;  

HCL nr.2/2021 privind Inventarul  bunurilor care apartin domeniului public al comunei; 

-In conf. cu HGR nr.90729.12.2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor 

tehnico-economici aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

-In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-In baza art.129,alin 1, 2 lit.b,c,alin.4,lit,d,e,coroborat cu alin.7,lit.k din OUG nr.57/2019; 

-In temeiul art.139,alin.1,lit.a din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 

H O T A R A S T E: 

 

 

            Art.1.Se   aproba  indicatorii tehnico-economici  pentru investiția “ Sistematizare strada Brăilei’’ 

comuna Romanu,judetul Braila,conform Devizului general al obiectivului de investiții care face parte 

integrantă din prezenta hotarare,valoarea totală a proiectului-1.589.519,22 lei.   

           Art.2.D-na Ioniță Steluța,primarul comunei Romanu,va duce la îndeplinire prezenta hotărăre. 

           Art.6.D-ul secretar general de comună va face publică prezenta  Institutiei Prefectului -Judetul 

Braila,  si tuturor persoanelor  interesate. 
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