
R O M A N I A 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL LOCAL ROMANU 
 

 
HOTARAREA NR.58 

                                                                      Din 31.08.2021 
 
 

Privind aprobarea asocierii Comunei Romanu prin Consiliul Local Romanu cu Judetul 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila,pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de < 
Sistematizare strada Brăilei,com.Romanu,judBrăila>. 

 
 

 Consiliul Local al comunei Romanu intrunit in sedinta extraordinara din data de 31.08.2021; 

 Avand in vedere Referatul de aprobare initiat de d-na Ioniță Steluța, primarul localitatii si 

raportul de specialitate al d-nei Radu Badiu Nicoleta,contabil; 

Luand in considerare avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.129 alin.1 si 2 litera ”b,c”, alin.4 lit.”d,e”alin.9,lit.a, din OUG nr.57/2019; 

In baza art.139 alin.1 si art.196,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 asocierea comunei Romanu prin Consiliul local al comunei Romanu cu judetul 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, in vederea cofinantarii si realizarii lucrarilor < Sistematizare strada 
Brăilei,com.Romanu,judBrăila>. 

Art.2.Contributia Consiliului Local al comunei Romanu pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de 750.000 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al comunei Romanu, pe 
anul 2021, din capitolul 84.02., subcapitolul 84.02.03.,, titlul 71, articolul 71.01, alineatul 71.01.30, 
conform clasificatiei indicatorilor privind bugetele locale. 

Art.3.Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi executate pe baza 
documentatiei tehnico-economice aprobate, potrivit legii. 

Art.4.Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Consiliul 
Judetean Braila si Consiliul local al comunei Romanu, potrivit anexei, parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.5.Asocierea isi produce efectele dupa aprobarea asocierii de Consiliul Judetean Braila si 
semnarea contractului de asociere de catre partile contractante. 

Art.6.Se mandateaza doamna Ioniță Steluța, Primar al comunei,Romanu in vederea semnarii 
contractului de asociere cu Consiliul Judetean Braila. 
 Art.7.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul 
contabilitate. 
 Art.8.Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei Prefectului 

Judetul Braila, precum si celor interesati. 

 

 

           Președinte de ședință,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                                     Secretar general, 

            Alexandru Marcela                                                                      Zainea Cristian George 

 

 



R O M A N I A 
JUDETUL BRAILA 

COMUNA  ROMANU 
PRIMAR 

 
PROIECT  DE  HOTARARE 

                                                                      Din 25.08.2021 
 
 

Privind aprobarea asocierii Comunei Romanu prin Consiliul Local Romanu cu Judetul 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila,pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de < 
Sistematizare strada Brăilei,com.Romanu,judBrăila>. 

 
 

 Consiliul Local al comunei Romanu intrunit in sedinta extraordinara din data de 31.08.2021; 

 Avand in vedere Referatul de aprobare initiat de d-na Ioniță Steluța, primarul localitatii si 

raportul de specialitate al d-nei Radu Badiu Nicoleta,contabil; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.129 alin.1 si 2 litera ”b,c”, alin.4 lit.”d,e”alin.9,lit.a, din OUG nr.57/2019; 

In baza art.139 alin.1 si art.196,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 asocierea comunei Romanu prin Consiliul local al comunei Romanu cu judetul 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, in vederea cofinantarii si realizarii lucrarilor < Sistematizare strada 
Brăilei,com.Romanu,judBrăila>. 

Art.2.Contributia Consiliului Local al comunei Romanu pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de 750.000 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al comunei Romanu, pe 
anul 2021, din capitolul 84.02., subcapitolul 84.02.03.,, titlul 71, articolul 71.01, alineatul 71.01.30, 
conform clasificatiei indicatorilor privind bugetele locale. 

Art.3.Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi executate pe baza 
documentatiei tehnico-economice aprobate, potrivit legii. 

Art.4.Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Consiliul 
Judetean Braila si Consiliul local al comunei Romanu, potrivit anexei, parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.5.Asocierea isi produce efectele dupa aprobarea asocierii de Consiliul Judetean Braila si 
semnarea contractului de asociere de catre partile contractante. 

Art.6.Se mandateaza doamna Ioniță Steluța, Primar al comunei,Romanu in vederea semnarii 
contractului de asociere cu Consiliul Judetean Braila. 
 Art.7.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul 
contabilitate. 
 Art.8.Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei Prefectului 

Judetul Braila, precum si celor interesati. 

 

 

PRIMAR, 

IONIȚĂ  STELUȚA 


