
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. 26 

din  31 Martie  2021 

 

 

 

          Privind: Încetarea mandatului de consilier local PNL.al d-lui Șișu Dumitru,prin decesul 

acestuia și vacantarea  postului .      

 

                    Avănd în vedere: 

-Certificatul de deces seria  D11,nr.517052 prin care d-ul  Șișu Dumitru,consilier local a încetat din 

viață la data de 25.02.2021; 

- Referatul d-lui  Zainea Cristian George,Secretar general al comunei Romanu,cu privire la vacantarea 

locului de consilier local din partea PNL al d-lui Șișu Dumitru; 

           În conformitate cu art. 204,alin.2,lit.l,alin.6 și 8 din OUG nr.57/05.07.2021; 

 În baza art.129,pct 14 din OUG nr.57/2019; 

 In temeiul art.139,alin.1 și art.196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

                                                                H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

 

 Art. UNIC.Încetează mandatul de consilier local PNL al d-lui Șișu Dumitru,prin decesul 

acestuia și declararea vacantării postului. 

 

 -D-ul Zainea Cristian George,secretar general comună va înștiința Instituția Prefectului-județul 

Brăila,Judecătoria Brăila și Instituția Primarului comunei Romanu,jud.Brăila. 

 

 

 

 

                  Președinte de ședință,                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

              Strîmbeanu Gabriel Romeo                                             Secretar general, 

                                                                                                  Zainea Cristian George 
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H O T Ă R Ă R E A   Nr.27 

din  31 Martie  2021 

 

     Privind: aprobarea închirierii pajiștilor prin atribuire directă , aflate în 

proprietatea privată a comunei Romanu ,a documentației de atribuire directa și a 

modelului cadru al Contractului de închiriere. 

 

Consiliul Local al comunei Romanu, judetul Braila în ședința ordinară din 

23.03.2020: 

Având în vedere : 

     - Expunerea de motive a d-nei Primar și informarea d-lui Dragostin Marian,ing.agro-

nom la compartimentul agricol,privind închirierea pajistilor prin atribuire directa în 

conformitate cu Legea nr.44/2018.                                                                                                                                         

 -Avizele Comisiilor de specialitate; 

 -Prevederile Legii nr.32/16.01.2019 privind Legea zootehniei. 

         -Prevederile Legii nr.44 din 23.01.2018,pentru modificarea si completarea O.U.G. 

nr. 34/2013, privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si 

pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991; 

         -Prevederile Ordinului Nr. 226/235din 28.03.2003,modificata, pentru aprobarea 

Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel 

naţional, pe termen mediu si lung; 

          -Prevederile HGR nr.78/4.02.2015 privind modificarea și completarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea OUG nr.34/2013 și pentru modificarea si completarea 

Legii fondului funciar nr.18/1991; 

          -Prevederile Ordinului 407/2051 din 31.05.2013,modificată, pentru aprobarea 

contractelor – cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în 

domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;  

          -Prevederile Ordinului nr. 544 din 21.06.2013 privind metodologia de calcul al 

incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste; 

           - Hotararea nr. 1064 din 11.12.2013,modificată, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, 

admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea 

Legii fondului funciar nr.18/1991; 

               - Art.553,alin.1 si 4 din Legea nr.287/2009,republicată,privind Codul Civil ; 

      În baza art.129,alin.1 si 2,lit.b,c si d,alin.4,lit.c,alin.6 ,lit.b din OUG 

nr.57/5.07.2019; 

      In temeiul art. 139,alin.1,lit.c si art.196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/5.07.2019 

privind Codul Administrativ ; 
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                                                       2. 

 

 

                                                        HOTARASTE: 

 

 

 

              Art.1. Se aproba închirierea pajistilor proprietate privată a comunei Romanu,la 

satul  Oancea  pentru o suprafata totală de 21,22 ha  din care suprafata de 11,22 ha 

pentru ovine si 10,00 ha pentru bovine , conform anexei care face parte integranta din 

prezenta hotarare,cu o valoare de 250 lei/ha/an si 10 lei taxa documentatie atribuire 

contract, pe o perioada de 7 ani. 

  Art.2. Se aproba închirierea pajistilor proprietate privată a comunei Romanu,la 

satul  Romanu  pentru o suprafata totală de 30,99 ha  din care suprafata de 15,67 ha 

pentru ovine si 15,23 ha pentru bovine , conform anexei care face parte integranta din 

prezenta hotarare,cu o valoare de 250 lei/ha/an si 10 lei taxa documentatie atribuire 

contract, pe o perioada de 7 ani. 

 -La specia Ovine pentru sola 46,P.261 în suprafață de 4,22 ha(la cărămidă) 

 -La specia Ovine pentru sola 104,P.583 în suprafață de 12,67 ha(la pădure) 

 Închirierea va avea prețul de 100 lei/ha/an,10 lei documentația de atribuire 

contract,pe o perioada de 7 ani. 

  Art.3. Pentru asociațiile crescatorilor locali,personae juridice sau personae fizice 

care solicita încheierea de contracte depun un tabel cu membrii asociației,adeverință cu 

animalele înscrise în RNE,certificat fiscal că nu au datorii la UAT Romanu,copie 

xerox de pe  C.I./B.I. si dovada achitarii taxei documentatiei atribuire contract.  

            Art.4.Se aprobă Documentația de atribuire directă și Contractul –cadru de 

închiriere conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

            Art.5. Vicerimarul comunei Romanu, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotarari. 

            Art.6. -  Prezenta hotărâre se comunică de catre secretarul general de comună la 

Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila,spre afișare la avizierul primariei si tuturor 

persoanelor interesate. 

 

 

 

 

 

 

      Președinte de ședință,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

          Strîmbeanu Gabriel Romeo                                            Secretar general, 

 Zainea Cristian George 

 

 

 



                                                                             R O M A N I A 

                                                                         JUDETUL BRAILA 

         CONSILIUL LOCAL ROMANU 

                                                                                  

                                                                      H O T A R A R E A  Nr.28 

                                                                             Din 31.03.2021 

 

 

               Privind: Luarea unor măsuri pentru buna organizare a păşunatului pe anul  2021 

              Avand in vedere Raportul privind suprafetele ocupate cu păsune şi luarea unor măsuri 

sanctionatorii pentru persoanele care nu respectă programul anual de păşunat pe raza comunei noastre 

întocmit de către d-ul ing.agronom Dragostin Marian;                                                                                                                                                                                                 

-          -Avizele Comisiilor de specialitate; 

             -Prevederile Legii nr.16/2.03.2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 15/2015 pentru modificarea 

art.2 lit d din OUG nr.34/2013, privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente 

si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,precum si pentru modificarea si 

completarea OUG nr.3/2015 pentru aprobarea schemei de plăti care se aplică in agricultură in perioada 

2015-2020; 
         -Prevederile Ordinului Nr. 226/235/2003,modificfată, pentru aprobarea Strategiei privind 

organizarea activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe termen mediu si 

lung; 

          -Prevederile HGR nr.78/4.02.2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea OUG nr.34/2013 și pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991 prin HG nr.1064/2013; 

          -Prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de 

animale pe hectar de pajiste; 

           - Hotararea nr. 1064/2013,modificată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor 

permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991; 

             - In baza Legii nr.32/2019 , privind legea zootehniei ; 
            - Art.553,alin.1 si 4 din Legea nr.287/2009,republicată,privind Codul Civil ; 

           În baza art.129,alin.1 si 2,lit.b,c si d,alin.4,lit.c,alin.6 ,lit.b din OUG nr.57/5.07.2019; 

           In temeiul art. 139,alin.1,lit.c si art.196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/5.07.2019 privind Codul 

Administrativ ; 

 

                                                          H O T A R A R E  

 

                                                                           

-                Art. 1 .Se stabileste data de 19 Aprilie  2021  pentru învoirea ovinelor la păsunat şi data de 30.04. 

2021  pentru invoirea bovinelor la păşunat  iar incetarea păşunatului la 30 Noiembrie 2021. 

                 Art.2. Pană la data învoirii la pășunat, cetatenii proprietari de animale sunt obligati să refaca si sa 

igienizeze padocurile şi adăposturile,staulele şi să amenajeze sursele de apă potabile,curatirea si nivelarea 

terenurilor,defrisarea maracinisurilor si lastarisurilor daunatoare, a drumurilor de acces . 

                 Art.3. Se interzice cu desavarsire formarea de drumuri pentru trecerea cu atelajele sau mijloacele 

auto peste păşuni sau islazuri,degradarea terenurilor prin decopertarea stratului fertil sau depozitarea de 

materiale initilizabile si reciclabile(deşeuri sau materiale din plastic,metale, geamuri etc.). 

                 Art.4. Ciobanii şi îngrijitorii de bovine vor fi obligati să suporte pagubele pricinuite de 

îmbolnavirea sau decesul animalelor,să respecte păşunatul rational pe grupe şi specii de animale,daca acestea 

sunt sănatoase şi pot să pască. 

                 Art.5. Cetăţenii  din alte localităţi nu mai au voie să păşuneze cu animalele pe islazul comunal,in 

caz contrar vom fi nevoiti să le stabilim amenzi sau să ne adresăm Instantelor de judecată pentru încalcarea 

proprietăţii. 



 

                                                                                        2. 

 

              Art.6.Cetatenii comunei dacă s-au înteles cu alţi ciobani din alte sate să aibe grija de ovinele 

lor,va putea să aducă cu ei maximum 20 de ovine. 

               Art.7.Pentru fiecare cireadă de bovine şi stăni de ovine se vor săpa făntăni din tuburi de beton 

pentru asigurarea în permanenţă a apei potabile animalelor. 

               Art.8. Se interzice cu desăvărşire lăsarea  păsărilor domestice pe domeniul public,iar în caz contrar 

vor fi sanctionati  cu amenda conform legislatiei în vigoare. 

               Art.9. Se interzice cu desăvărşire îngrădirea cu sărmă sau alte materiale lemnoase a şanţurilor din 

faţa gospodariilor populaţiei,acestea fiind în domeniul public al comunei. 

              Art. 10. D-ul viceprimar Chihaia Dan Lucian împreuna cu d-ul ing,agronom Dragostin Marian si 

Soare Rădița,referent, se vor constitui într-o comisie de control pentru asigurarea măsurilor intreprinse iar în 

caz contrar vor putea lua măsuri sancţionatorii. 

               Art. 11. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare  Institutiei 

Prefectului-juetul Braila și tuturor persoanelor interesate. 

 

 

 

 

 

 

                            Președinte de ședință,                                                       CONTRASEMNEAZA, 

                     Strîmbeanu Gabriel Romeo    

                                                                                                                            Secretar general, 

                                                                                                                       Zainea Cristian George 
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      H O T A R A R E A    Nr. 29                                                                                               
din  31 Martie 2021 

 

 

 
Privind  aprobarea  solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de 

Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii –SA Bucuresti,plata comisionului de 
garantare,incheierea acordurilor de garantare si valoarea proiectului  “Amenajare trotuare in 
localitatea Romanu, judetul Braila” . 

 

CONSILIUL  LOCAL  al  comunei  Romanu, judeţul Braila, întrunit în şedinţa Ordinara, din  

data de 31.03.2021; 

Având în vedere Referatul de aprobare a  a iniţiatorului, Ionita Steluta – Primar, înregistrat la 

nr.  1300/30.03.2021; 

Având în vedere Raportul compartimentului de resort  Birou Buget, finanţe ,impozite si taxe 

locale , înregistrat sub  nr. 1301/30.03.2021; 

Având în vedere Rapoartele de Avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1,2,3 ale Consiliului 

Local al comunei Romanu; 

Avand in vedere prevederile 120, alin. (1) si art. 121, alin. (1) si (2) din Constitutia 

Romaniei,republicata; 

Avand in vedere prevederile art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale ,adoptata la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

Avand in vedere prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicata; 

Avand in vedere prevederile art.1, alin. (1) si alin. (2), art. 3,lit. a) din OUG nr. 79/2009 privind 

reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de 

Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si 

diversificarii economiei in zonele rurale cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile HG nr. 1262/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor 

alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural 

prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art. 2 si art. 4 ,alin. 4(5) din contractul de finantare  nr. 

C1920072R221820907202 din 22.09.2020. 
 

 Având în vedere prevederile art. 129,alin. (1),alin. (2),litera b) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

 În temeiul art. 139 alin. (1),alin. (3),lit . a),art. 196 ,alin. ( 1),lit. a)  din  OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 



 
 

Art. 1 – (1) Se aproba solicitarea scrisorii de garantie de la Fondul  National de Garantare a 

Creditelor  pentru  Intreprinderi Mici si Mijlocii –SA Bucuresti (FNGCIMM SA –IFN) pentru 

obtinerea  avansului  de  50%  din  proiectul  “Amenajare trotuare in localitatea Romanu, judetul 

Braila” . 
          -(2) Garantia solicitata va fi in suma de 100% din valoarea avansului de 167.941,00 lei. 

         -(3)Valoarea scrisorii de garantie este de 167.941,00 lei. 

Art.2 – Se aproba plata comisionului de garantare in suma de 2.519,12 lei pentru 30 luni de 

valabilitate a scrisorii de garantie pentru proiectul “Amenajare trotuare in localitatea Romanu, judetul 

Braila” catre  FNGCIMM SA –IFN . 
Art.3 – Se aproba incheierea acordurilor de garantare ale caror modele sunt prevazute in 

anexele nr. 1 si 1
1 

(dupa caz) la normele metodologice,in favoarea fondului de garantare FNGCIMM 

SA – IFN privind sumele aprobate anual prin bugetul de venituri si cheltuieli ,in cazul beneficiarilor 

publici.      
Art.4 – Se  aproba valoarea proiectului de investitie “Amenajare trotuare in localitatea 

Romanu, judetul Braila” in valoare totala de 399.409,20 lei, din care valoare  eligibila 335.929,22 lei  

si valoare neelegibila 63.479,98 lei, conform contractului de finantare  nr. C1920072R221820907202 

din 22.09.2020  incheiat intre Comuna Romanu in calitate de beneficiar si Agentia Pentru Finantarea 

Investitiilor Rurale. 
 

Art. 5  –  Primarul comunei Romanu va urmări aducerea la îndeplinire, în condiţiile legii, a 

prevederilor hotărârii. 
 

Art. 6  –(1) Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi comunicată Primarului , 

Instituţiei Prefectului judeţului Braila, precum şi altor persoane interesate, răspunderea în acest sens 

revenind secretarului general al comunei Romanu, judeţul Braila.  

         

 
 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   
              
      STRÎMBEANU GABRIEL ROMEO 

        …………………………….…………………………      
  Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                                            
SECRETAR GENERAL,  
                                                                                                              

                ZAINEA CRISTIAN GEORGE 

                                                           …………………………….………………………………. 
              
 
 
 
  
 
                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri ce compun Consiliul local  =   11  consilieri 

Total Consilieri prezenţi  la şedinţă            =   10  consilieri 

Au votat  »PENTRU« 10,  Au votat »ÎMPOTRIVA« - ,  Abţineri   -  
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PROCES   VERBAL 

 

 

  Astăzi  31.03.2021 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  ordinară  a 

Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.57/25.03.2021 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 

conform convocatorului anexat . 

             La apelul nominal făcut de către d-ul secretar general rezultă că sunt prezenţi un număr de 10  

consilieri din 11 aleşi .Lipseste d-ul Șișu Dumitru,declarat decedat conform certificatului de deces seria 

D.11nr.517052.Ca invitat participă d-ul ing.agronom Dragostin Marian,ing.agronom,responsabil cu 

Urbanismul. 

 D-(ul)na consilier Puia Ionel îl propune  adunării să se țină un minut de reculegere in memoria 

fostului lor coleg de partid,de consilier și  consătean Sisu Dumitru.  

           D-na consilier Alexandru Marcela î-l propune  pe d-ul Strîmbeanu Gabriel Romeo,consilier, 

pentru a fi presedinte de sedință. A fost supusă la vot propunerea,  unde d-ul Strîmbeanu Gabriel 

Romeo a fost votat in unanimitate de voturi , emiţăndu-se în acest sens hotărărea nr.25. 

            D-ul(Dn-a) Preşedinte de şedinţă dă citire convocatorului și anunță că s-a mai suplimentat cu 

încă un punct pe ordinea de zi ,deci sunt în total de 4 puncte pe ordinea de zi și se trece la aprobarea 

ordinei de zi care este votată în unanimitate de voturi   

  D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Strîmbeanu Gabriel Romeo anunta ca se trece la pct 1 al 

ordinei de zi privind  încetarea mandatului de consilier local PNL.al d-lui Șișu Dumitru,prin decesul 

acestuia și vacantarea  postului .      

            D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la care toate 

comisiile   au fost de acord și supusă în plen a fost votată în unanimitate de voturi ,adica 10 voturi 

pentru,emiţăndu- se astfel hotărărea cu nr.  26.  

            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Strîmbeanu Gabriel Romeo anunta ca se trece la pct 2 al 

ordinei de zi privind  aprobarea închirierii pajiștilor prin atribuire directă , aflate în proprietatea privată 

a comunei Romanu ,a documentației de atribure directa și a modelului cadru al Contractului de 

închiriere. 

          D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la care toate comisiile   

au fost de acord și supusă în plen a fost votată în unanimitate de voturi ,adica 10 voturi 

pentru,emiţăndu- se astfel hotărărea cu nr.27. 

           D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Strîmbeanu Gabriel Romeo anunta ca se trece la pct 3 al 

ordinei de zi privind  Luarea unor măsuri pentru buna organizare a păşunatului pe anul  2021.  D-nii 

reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la care toate comisiile   au fost de 

acord și supusă în plen a fost votată în unanimitate de voturi ,adica 10 voturi pentru,emiţăndu- se astfel 

hotărărea cu nr.28.  

        D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Strîmbeanu Gabriel Romeo anunta ca se trece la pct 4 al ordinei 

de zi privind  aprobarea  solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a 

Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii –SA Bucuresti,plata comisionului de 

garantare,incheierea acordurilor de garantare si valoarea proiectului  “Amenajare trotuare in localitatea 

Romanu, judetul Braila” . 

        D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la care toate comisiile   

au fost de acord și supusă în plen a fost votată în unanimitate de voturi ,adica 10 voturi 

pentru,emiţăndu- se astfel hotărărea cu nr.29. 

        D-na Primar a aratat că pentru T.46,P.261 este o suprafata de 4,22 ha.(la caramidă),la fel ca si in 

T.104.P.583 cu suprafata de 12,67 ha.( la pădure)unde terenul este sărăturat si nu prea crește iarba iar  
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                                                                 2. 

 

terenul este impropiu pascutului animalelor si nici cei de la APIA nu va acorda subventii chiriasilor,dar 

a avut solicitanti din partea unor fermieri si  l-a scos la închiriere . 

          D-ul(d-na) Presedinte de sedinta a aratat ca daca nu mai sunt probleme de discutat declara sedinta 

consiliului local închisă. 

              Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.   

                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                   Presedinte de sedinţă,                                                            Intocmit,Secretar general 

            Strîmbeanu Gabriel Romeo                                                      Zainea Cristian George 

 

 

 

 

 

 


