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PROCES   VERBAL 

 

 

 

  Astăzi  28.05.2021 , orele 12,00 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  ordinară  a 

Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.66/24.05.2021 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 11  

consilieri din 11 aleşi . 

  D-ul consilier  Chihaia Dan Lucian,viceprimar, o propune  pe d-na Alexandru Marcela,consilier, 

pentru a fi presedinte de sedință. A fost supusă la vot propunerea,  unde d-na Alexandru Marcela a fost 

votată  in unanimitate de voturi , emiţăndu-se în acest sens hotărărea nr.32. 

            D-ul(Dn-a) Preşedinte de şedinţă anunţă ca după prezentarea procesului verbal al sedintei din 

luna  anterioară  nu sunt obiectiuni de făcut si se trece la aprobarea ordinei de zi care este votată în 

unanimitate de voturi  . 

            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela anunta ca d-na primar Ioniță Steluța este la 

o ședință în cadrul Consiliului Județean Braila pentru repartizarea unor sume  de bani UAT-ului Romanu 

            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela anunta ca se trece la pct 1 al ordinei de zi 

privind depunerea Jurămăntului cu măna pe Biblie și Constituție al d-lui Mitu Georgel în calitate de 

consilier local P.N.L. și validat prin Încheierea nr.487 din 22.04.2021 în Camera de Consiliu al 

Judecătoriei Brăila.După depunerea juramantului a semnat în două exemplare din care un exemplar a 

ramas la dosar si un exemplar i s-a înmănat d-lui Mitu Georgel. 

            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela anunta ca se trece la pct 2 al ordinei de zi 

privind repartizarea d-lui Mitu Georgel,consilier PNL în Comisia de programe de dezvoltare economico-

socială,buget-finanțe,administrarea domeniului public și privat al comunei,urbanism, 

agricultură,gospodarire comunală,protectia mediului,servicii și control,ca Președinte de comisie. 

           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 11 voturi pentru,emiţăndu- 

se astfel hotărărea cu nr.33. 

            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela anunta ca se trece la pct 3 al ordinei de zi 

privind stabilirea și sancționarea contraventiilor la normele privind gospodărirea,administrarea și 

întreținerea domeniului public și privat al comunei 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 11 voturi pentru,emiţăndu- 

se astfel hotărărea cu nr.34. 

            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela anunta ca se trece la pct 4 al ordinei de zi 

privind radierea debitelor reprezentănd amenzi,contraventii personae fizice,care au decedat de pe raza 

comunei Romanu.   

            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 11 voturi pentru,emiţăndu- 

se astfel hotărărea cu nr.35. 
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            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela anunta ca se trece la pct 5 al ordinei de zi 

privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse financiare și umane  necesare gestionarii 

situațiilor de urgent 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 11 voturi pentru,emiţăndu- 

se astfel hotărărea cu nr.36. 

            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela anunta ca se trece la pct 5 al ordinei de zi 

privind aprobarea Planului de apărare împotriva inundațiilor,ghețurilor și poluărilor accidentale pe 

cursurile de apă al CLSU Romanu pentru perioada anilor 2022-2025. 

            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 11 voturi pentru,emiţăndu- 

se astfel hotărărea cu nr.37. 

   

             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 

                   Alexandru Marcela                                                              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 .33 

                                                                     Din  28 Mai 2021 

 

            Privind: Repartizarea d-lui Mitu Georgel,consilier PNL în Comisia de programe de dezvoltare 

economico-socială,buget-finanțe,administrarea domeniului public și privat al comunei,urbanism, 

agricultură,gospodarire comunală,protectia mediului,servicii și control. 

 

 Consiliul local întrunit în ședința  ordinară  la data de  28.05.2021; 

  

 Avand în vedere specificul și nevoile locale; 

            Referatul d-lui secretar general al com.Romanu,jud.Braila; 

            Avănd în vedere validarea d-lui Mitu Georgel,consilier PNL, prin Încheierea nr.487 din 

22.04.2021 în Camera de Consiliu al Judecătoriei Brăila. 
           Avand în vedere depunerea Jurămăntului de credință al d-lui Mitu Georgel,consilier PNL; 

           Avizele comisiilor de specialitate; 

           Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative,republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

             In conformitate cu art. 113 alin. 1 și art.114  art.124,art. 125, art. 126 din OG.nr.57/05.07.2019 

privind Codul Administrativ; 

           In temeiul art.139 și art.196 alin.1,lit.a din OG.nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ; 

 

 

 

                                                                  H O T A R A S T E : 

 

 

 

 Art.UNIC.Se aprobă repartizarea d-lui Mitu Georgel,consilier PNL ,ca Președinte în  

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget –finanțe,administrarea   

domeniului public si privat al comunei,urbanism,agricultură,gospodărire comunală,protectia 

mediului,servicii si control. 

 

1. Presedinte- MITU  GEORGEL 

2. Secretar –   CHIHAIA DAN-LUCIAN 

3. Membru –   STRÎMBEANU GABRIEL-ROMEO 

4. Membru –   MOCANU VIOREL 

5. Membru –   COSTEA ROMEO 

 

  

            Prezenta hotărâre se comunică in termenul legal,Instituţiei Prefectului- Judeţul Braila, si se face 

publică prin afisare pe sit-ul comunei. 

 

                Presedinte de sedinta,                                                                          Contrasemneaza, 

                Alexandru Marcela                                                                       Secretar general comună, 

                                                                                                                         Zainea Cristian George 



 

 

 

 

               JURĂMĂNT 

              =========== 
 

-JUR SĂ RESPECT CONSTITUȚIA ȘI 

LEGILE ȚĂRII ȘI SĂ FAC,CU BUNĂ 

CREDINȚĂ TOT CEEA CE STĂ ÎN 

PUTERILE ȘI PRICEPEREA MEA 

PENTRU BINELE LOCUITORILOR 

COMUNEI ROMANU,JUDEȚUL 

BRĂILA. 

-AȘA SĂ ÎMI AJUTE DUMNEZEU. 

 

 

 

   DATA,                          SEMNĂTURA, 

                                        MITU GEORGEL 

28.05.2021                        ____________ 
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Operator date cu caracter personal nr.0019288 

 
H O T A R A R E A  NR.34 

Din  28 Mai  2021 

 

 

 Pentru actualizarea HCL nr.15/24.03.2005 privind stabilirea și sancționarea la normele 

pentru gospodărirea,administrarea și întreținerea domeniului public și privat al comunei 

Romanu,județul Brăila. 

 

 Consiliul local al comunei Romanu,judetul Braila întrunit în ședințaordinară la data de 

28.05.2021; 

 Avănd în vedere: 

 - Referatul de aprobare al d-nei Ioniță Steluța,primar al comunei Romanu; 

 - Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate al Consiliului local comunal; 

 În conformitate cu OG.nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 În conformitate cu OG.nr.21/2002 privind gospodărirea localitaților urbane și rurale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

            În conformitate cu Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din 

intravilanul localităților, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  În conformitate cu Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpăn sau 

abandonate pe terenuri aparținănd domeniului public sau privat al statului ori al UAT-urilor cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 În conformitate cu OUG.nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

           Tinand cont  de  prevederile   art.  129,alin.1.si 2,lit.b,c și d si alin.7 lit.g,p din OUG 

nr.57/5.07.2019; 

          In temeiul art.139 alin.(1)și 196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/5.07.2019 privind Codul Administrativ; 

 

                                                               H O T Ă R Ă Ș T E; 

 

 Art.1.Se aprobă contravențiile la normele privind  gospodărirea,administrarea și întreținerea 

domeniului public și privat al comunei Romanu,județul Brăila,conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotarare. 

 Art.2.Se aprobă sanțiunile pentru contravențiile la normele privind gospodărirea,administrarea 

și întreținerea domeniului public și privat al comunei Romanu,județul Brăila,conform Anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotarare. 
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 Art.3.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarari răspunde d-na Ioniță Steluța,primar al 

com.Romanu,judetul Braila. 

 Art.4.D-ul Zainea Cristian George,secretar general,aduce la cunoștință Instituției Prefectului-

judetul Braila ,publicarea pe S-itul instituției și tuturor persoanelor interesate. 

 

 

 

 

 

 

              Președinte de ședință,                                                CONTRASEMNEAZĂ, 

              Alexandru Marcela                                                          Secretar general, 

                                                                                                  Zainea Cristian George 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

                                                                                        ANEXA LA HCL NR.34/28.05.2021 

 

 

          -CONTRAVENTII ÎN DOMENIUL FOLOSIRII ȘI ÎNTREȚINERII STRĂZILOR,ALEILOR, 

TROTUARELOR,DRUMURILOR ȘI CELORLALTE CĂI DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI 

PIETONALĂ,CĂT ȘI TRANSPORTURILOR RUTIERE. 

 

CAP.1. 

 

ART.1.Constituie contravenții,dacă nu sunt săvărșite astfel încăt,potrivit legii penale să constituie 

infracțiuni,următoarele fapte din domeniul folosirii și întreținerii străzilor,aleilor,trotuarelor,drumuriloe 

și celelalte căi de circulație rutieră și pietonală,căt și transpăorturile rutiere. 

1.1. Degradarea prin orice mijloace,a îmbrăcăminții suprafețelor carosabile sau pietonale a arterelor de 

circulație 

1.2. Blocarea sau înfundarea colectoarelor,gurilor de scurgere și căminelor pentru apă menajeră sau 

pluvială de către cetățeni sau agenți economici. 

1.3. Neluarea,de către deținătorii sau agenti economici care le exploateaza,a măsurilor de desfundare si 

curățare a colectoarelor gurilor de scurgere și căminelor pentru apă menajeră și pluvială,în vederea 

evitării sau înlăturării inundațiilor ori formării apelor stagnate. 

1.4. Neluarea,de către deținătorii sau agenti economici care le administrează și exploateaza,a măsurilor 

Pentru remedierea deranjamentelor și avariilor  la rețele edilitare subterane sau aeriene de orice 

fel(inclusiv cămine de vizitare)în cel mult 48 ore de la producerea avariei,daca sunt de natură sa aducă 

prejudicii domeniului public,privat sau circulatiei rutiere sau pietonale. 

1.5. Depozitarea sau abandonarea autovehiculelor,remorcilor,utilajelor sau vehiculelor de orice fel,uzate 

și/sau în stare de neutilozare pe trotuare,alei,parcări sau alte locuri din domeniul public/privat al 

comunei cu exceptia celor prevăzute de legea 421/2002. 

1.6. Efectuarea pe strazi,trotuare,în parcări sau alte suprafete din domeniul public,a lucrarilor de reparatii 

la autovehicule care impică demontarea unor piese sau subansamble de pe autovehicule și/sausunt de 

natură sa murdprească suprasfete din domeniul public/privat al comunei. 

1.7. Împrejmuirea,delimitarea,marcarea sub orice formă a domeniului public/privat al comunei,de 

cătrenorice persoana fizică sau juridică,în scopul de rezervare al unui drept exclusiv de utilizare a 

acestuia,în orice scop,fără a deține avize si autorizatii cerite de lege sau alte reglementari in vigoare. 

1.8. Împiedicarea,în orice mod,a bunei desfășurări a activitatilor de dezăpezire precum si a derulării 

corespunzătoare a actiunilor autovehiculelor de interventie. 

1.9. Ruperea,degradarea sau distrugerea florilor din spațiile verzi,peluze sau straturi de flori. 

1.10.Degradarea sau murdarirea statuielor,grupurilor statuare,monumentelor sau ariilor protejate. 

1.11.Utilizarea suprafeței domeniului public amenajat ca parcare fara respectarea marcajelor sau prin 

impiedicarea fluentei traficului rutier sau pietonal. 

1.12.Spălarea sau efectuarea lucrarilor de reparatii,schimburi de ulei etc.la autovehicule pe spatiile verzi 

sau pe orice altă zonă din domeniul public. 

1.13.Însușirea sau înstrăinarea materialului lemnos rezultat în urma doborării,din orice motiv si in orice 

fel,a arborilor din parcuri,spatiile și zonele verzi ale comunei. 

1.14.Desfășurarea de activități comerciale neautorizate,pe domeniul public,și neplata taxei de comerț 

stradal la primărie. 

 

 Art.2.Contraventiile prevăzute la art.1 se sanctioneaza după cum urmează: 

 

2.1.Cu amendă de la 100 lei la 200 lei persoane fizice și de la 200 la 400 lei pentru personae 

juridice,contraventia de la pct.1.15;1.14. 

 



                                                                             

2.2.Cu amenda de la 100 lei la 400 lei pentru pers.fizice si de la 200 la 600 lei pers.juridica,contraventia 

de la pct.1.9. 

2.3.Cu amenda de la 150 lei la 300 lei pers.fizice si de la 300 lei la 600 lei pers.juridice,contraventia de 

la pct. 1.4,1.7 si 1.8. 

2.4.Cu amenda de la 150 lei la 300 lei pers.fizice si de la 300 lei lam 500 lei pers.juridice,contraventia de 

la pct.1.5. 

2.5.Cu amenda de la 150 lei la 300 lei ,contraventiile de la pct.1.12. 

2.6.Cu amenda de la 300 lei la 500 lei pers.fizice si de l 500 lei la 1000 lei pers.juridice,contraventiile de 

la pct.1.2,1.3,1.6,1.10,1.11. 

2.7.Cu amendă de la 300 lei la 500 lei,contraventiile de la pct.1.13,1.14. 

2.8. Cu amendă de la 400 lei la 800 lei,contraventiile de la pct.1.16,1.17. 

2.9.Cu amenda de la 400 lei la 800 lei pers.fizice si de la 800 lei lam1. 500 lei pers.juridice,contraventia 

de la pct.1.1. 

 

CAP.2.Contraventii în domeniul asigurării salubrității și menținetii aspectului gospodăresc și 

estetic al comunei. 

 

Art.3.Constituie contraventii,daca sunt savarsite astfel încăt,potrivit legii penale,se constituie 

infractiuni,următoarele fapte din domeniul asigurarii salubritatii,mentinerea aspectului gospodaresc si 

estetic al comunei. 

3.1.Depozitarea pe strazi,trotuare sau in alte locuri din domeniulm public/privat cu exceptia 

organizarilor de santier sau puncelor de lucru aprobate potrivit legii,a materialelor de constructie de 

orice fel,lemnelor de foc,carbunilor,resturilor vegetale,ambalajelor etc. 

3.2.Deversarea prin orice mijloace,pe strazi,drumuri,trotuare,alei,spatii verzi sau alte suprafate din 

domeniul public/privat a apelor uzate,menajere sau industriale din gospodariile populatiei sau alte 

incinte si cladiri detinute cu orice titlu. 

3.3.Neluarea masurilor de înprejmuire cu panouri de plasa  sau metalice a santierelor de constructii și a 

punctelor de lucru,unde se executa astfel de lucrari si pentru degajarea după terminarea lucrarilor,a 

suprafatelor temporar ocupate de pămănt,moloz sau orice alte resturi de materiale,utilaje sau barăci și 

transportarea acestora în locuri special amenajate si autorizate în acest scop. 

3.4.Evacuarea cu întărziere a pămantului,moloz sau orice alte resturi de materiale,utilaje sau barăci și 

transportarea acestora în locuri decat cele stabilite dinainte sau alte trasee. 

3.5.Producerea sau raspandirea prafului de la cladirile in curs de demolare sau de la transportarea 

molozului. 

3.6.Neluarea măsurilor necesare pentru mentinerea ordinei si a curateniei in santierele de constructii sau 

a punctelor de lucru si a cailor publice din jurul acestora,precum si neamenajarea drumurilor de acces in 

santiere de catre responsabilii lucrarilor de constructii. 

3.7.Neasigurarea intretinwerii si curateniei corespunzatoare a clădirilor si pe caile de acces interioare,de 

catre detinătorii acestora,pers.fizice/juridice. 

3.8.Neînprejmuirea sau înprejmuirea cu alte materiale decăt cele prevazute în ceritificatul de urbanism a 

curtilor si incintelor detinute cu titlul de proprietate de catre cetateni,instituții si agenti economici. 

3.9.Neasigurarea salubrizării si curatenia rigolelor,aleilor,strazilor si locuriloe de parcare din jurul si din 

fata curtilor,clădirilor spatiilor comerciale si de producție,de către detinătorii sau locatarii acestora. 

3.10.Neasigurarea cosurilor de gunoi pentru colectat hărtie sau alte desuri,la intrarea în magazine sau 

lănga punctele de vanzare,de cpătre agentii economici care desfasoara activitati economice ce pot 

produce resturi,gunoi, ambalaje,etc. 

3.11.Neasigurarea,pe timp de iarnă,a măsurilor de îndepărtare a zăpezii si a ghetii de pe trotuare din fata 

cladirilor,curtilor,spatiilor comerciale si de productie,precum si a țurțurilor de gheață dela strașina 

clădirilor,de către deținătorii sau chiriașii acestora. 

 



                                                                              

 

3.12.Nerespectarea amplasamentului stabilit pentru instalarea chioscurilor,rulotlor si tonetelor de orice 

fel,destinate activitatilor de comert,neasigurarea aspectului estetic al acestora cat si neluarea masurilor 

de mentinere permanenta a ordinii si curateniei in zona de activitate comercială. 

3.13.Ocuparea,depozitarea sau expunerea,fara avize legale,pe suprafatele apartinand domeniului 

public/privat a obiectelor  mărfurilor si ambalajelor,de către persoane fizice sau agenti 

economici,inclusiv a autovehiculelor expuse la vanzare,dacă acestea sunt  depistate a fi parcate în mod 

nejustificat,o peioadă mai mare de 3(trei) zile consecutiv în alte zone decăt la domiciliu sau locul de 

muncă al deținătorilor, precum si ai autovehiculelor accidentate care sunt neutilizate. 

3.14.Răsturnarea sau mutarea pubelelor pentru gunoi,a cosurilor stradale pentru hartii,băncilor și a 

celorlalte obiecte de mobilier urban,precum si amplasarea acestora in alte locuri decat cele stabilite. 

3.15.Depunerea deșeurilor de orice fel sau a gunoiului de grajd lăngă containerele,pubele precum si 

împrăștierea conținutului acestora. 

3.16.Aruncarea cojilor de semințe și resturilor de fructe,a hartiilor,sticlelor,paharelor,cioburilor 

acestora,ambalajelor din hartie si plastic sau a resturilor alimantare,pe străzi,trotuare,zone de 

agrement,săli de spectacol ,stații de autobuz și mijloace de transport în comun sau in alte locuri publice. 

3.17.Deteriorarea sau degradarea băncilor pentru odihnă,panourilor de afișaj și mijloacelor destinate 

mentinerii ordinii si curateniei,perecum si a altor obiecte de mobilier stradal. 

3.18.Folosirea,de către persoanele adulte,a obiectelor de joacă pentru copii din locurile special 

amenajate,deterioarrea sau distrugerea acestora. 

3.19.Aruncarea gunoiului rezultat în urma întreținerii trotuarelor,spatiilor verzi în rigole saupe 

carosabilul căilor de circulație. 

3.20.Arderea,în gospodariile proprii,a materialelor  inflamabile care prin ardere poluiază puternic mediul 

înconjurător (cauciucuri,deșeuri textile etc). 

 

Art.4.Contraventiile prevazute la art.3,se sancționează după cum urmează: 

 

4.1.Cu amndă de la 150 lei la 300 lei per.fizice si de la 300 lei la 600 lei pers.juridice contraventiile de la 

pct.3.1,3.2,3.3,3.10,3.11,3.13,3.14,3.16,3.18. 

4.2.Cu amendă de la 300 lei la 500 lei pers.fizice si de la 500 lei la 1000 lei pentru 

pers,juridice,contraventiile de la pct.3.5,3.6,3.8,3.9,3.12,3.15. 

4.3.Cu amendă de la 400 lei la 800 lei pentru pers.fizice și de la 800 lei la 1500 lei pentru 

pers,juridice,contraventiile de la pct.3.4,3.7,3.17,3.19,3.20. 

 

CAP 3.Contraventii in domeniul întreținerii și folosirii cimitirului uman. 

 

Art.5.Constituie contraventii,dacă nu au fost săvărșite astfel încăt,potrivit legii penale,să constituie 

infracțiuni,următoarele fapte din domeniul întreținerii și folosirii cimitirului uman: 

 

5.1.Neamenajarea sau amenajarea necorespunzătoare a locurilor de veci. 

5.2.Întreținerea necorespunzătoare a mormintelor și a dotărilor aferente acestora. 

5.3.Depozitarea,în alte locuri cecăt cele stabilite de primarie ,a resturilor vegetale,excedentului de 

pămănt rezultat din întreținerea mormintelor,a gunoaielor,precum și a altor materiale rezultate în urma 

ceremeniilor religioase. 

5.4.Deterioarea sau distrugerea arborilor ,arbuștilor și a florilor,urcarea sau călcarea pe morminte sau 

grilaje. 

5.5.Deteriorarea,degradarea sau diastrugerea,în orice fel a mormintelor,a grilajelor,a monumentelor 

funerare căt și a altor dotări din incinta cimitirului. 

5.6.Pășunatul în incinta cimitirului. 

5.7.Degradarea,în orice mod,indiferent de motiv,a aleielor pietonale. 



 

                                                                         

 

Art.6.Constituie contraventie prevăzută la art.5 și se sancționează după cum urmează: 

                                          

6.1.Cu amendă de la 100 lei la 300 lei pentru pers.fizice si de la 200 lei la 400 lei 

pers.juridice,contraventiile de la pct.5.2,5.3. 

6.2.Cu amendă de la 200 lei la 400 lei pers.fizice si de la 400 lei la 1000 lei pers.juridice,contraventiile 

de la pct.5.1,5.6. 

6.3.Cu amendă de la 300 lei la 500 lei personae fizice și de la 600 lei ola 1200 lei 

pers.juridice,contraventiile de la pct.5.4,5.5.5,7. 

 

CAP.4 Contravenții în domeniul creșterii și întreținerii animalelor și păsărilor 

 

Art.7.Constituie contravenții,dacă nu sunt săvărșite astfel încăt,potrivit legii penale,să constituie  infrac-

țiuni,următoarele fapte ce privesc creșterea și întreținerea animalelor și păsărolor: 

 

7.1.Accesul liber,lăsarea liberă sau nesupravegherea a 

cabalinelor,ovinelor,porcinelor,bovinelor,păsărilor domestice pe căile de comunicație,alei,trotuare,căi de 

circulație rutieră sau spațiilor verzi din domeniul public/privat al comunei.Degradarea spațiilor verzi de 

către acestea. 

7.2.Creșterea păsărilor și animalelor,inclusiv a celor de agrement în condiții necorespunzătoare de 

curățenie și igienă,nesupravegherea de către deținătorii acestora,precum și neluarea măsurilor necesare 

evitării impactului nefavorabil asupra conditiilor de mediu și asupra populației sau distrugerea și 

degradarea de către animale a unor bunuri de utilitate publică. 

7.3.Pășunatul ovinelor,bovinelor,cabalinelor pe islazul aferent fiecărui sat al comunei Romanu,fără a 

avea avizele necesare sau fără respectarea termenelor și condițiilor contractului de închiriere încheiat cu 

Primaria Romanu. 

7.4.Murdărirea,cu materii fecale a căilor de circulație(drumuri,alei,trotuare etc) a spațiilor verzi și 

necurățirea de către propietarii acestor animale. 

 

Art.8.Contravențiile prevăzute la art.7,se sanctionează după cum urmează: 

 

8.1.Cu amendă de la 100 lei la 300 lei pentru peroanele fizice,contaventiile de la punctele7.1,7.2,73. 

8.2.Cu amendă de la 200 lei la 400 lei persoanelor fizice de la pct.7.4. 

 

Cap.5-Contravenții și sancțiuni privind activitatea desfășurată în piețe și tărguri. 

 

Art.9. Constituie contravenții,dacă nu sunt săvărșite astfel încăt,potrivit legii penale,să constituie  infrac-

țiuni,următoarele fapte ce priveste  activitatea desfășurată în piețe și tărguri. 

 

9.1.Vănzarea produselor de orice tip din vehicule,în afara locurilor destinate acestui scop. 

9.2.Deteriorarea sau distrugerea meselor de vănzare,dacă fapta nu constituie infracțiune. 

9.3.Neluarea măsurilor de menținere permanentă a curățeniri la locul de vanzare și în  jurul acestuia 

precum și pentru depozitarea gunoiului la locurile special amenajate din cadrul pieței,ori de căte ori este 

cazul. 

 

Art. 10.Contraventiile prevazute la art.9 se sancționeaza după cum urmează: 

10.1.Cu amendă de la 150 lei la 300 lei pentru pwersoanele fizice și de la 300 lei la 600 lei pentru 

persoanele juridice,contraventia de la alin.9.3. 



10.2.Cu amendă de la 300 lei la 500 lei pentru pers.fizice și de la 300 lei la 500 lei pentru personae 

juridice,contraventia de la alin.9.2. 

10.3.Cu amndă de la 500 lei la 1000 lei pentru pers.fizice și de la 500 lei la 1000 lei pers.juridice pentru 

contravenția de la alin.9.1. 

                                                                    

 

Dispoziții finale. 

 

Art.11.Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor,stabilite prin prezenta hotarare se efectuiază 

prin process verbal încheiat de catre Primar si Viceprimar 

Art.12(1)În cazul în care,prin săvărșirea uneia din contraventiile stabilite prin prezenta hotarare,s-au 

cauzat pagube domeniului public/privat al comunei,agentul constatator va consemna în procesul 

verbal,pe lăngă sanctiunea contraventională și despăgubirea pentru pagubele cauzate. 

            (2)Modul de stabilire al despăgubirilor vor fi determinate pe baza valorii de inventar,devizelor 

sau tarifelor bunurilor distruse/avariate. 

Art.13.Dacă persoana stabilită care aplică sanctiunea apreciază că fapta a fost săvărșită în astfel de 

conditii căt potrivit legii penale constituie infracțiune,sesizează organul de urmărire penală competent. 

Art.14.Contravenientul poate achita pe loc sau in cel mult 15 zile de la data încheierii procesului 

verbal,pentru cazurile cănd contravenientul a fost de față și a semnat procesul verbal sau in termen de 

cel mult 15 zile de la data comunicării procesului vebal pentru cazurile cad contravenientul nu a fost de 

fată sau a refuzat sa semneze procesul verbal,jumătate din minimulanenzii stabilite prin HCL,în temeiul 

art.28,alin.1 din OG.nr.21/2001  privind regimul juridic al contraventiilor. 

Art.15.(1)Împotriva procesului verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanțiunii se poate 

face plăngere în termen de 15 zile de la data înmănarii comunicării acestuia. 

            (2)Plăngerea însoțită de o copie a procesului verbal de constatare a contraventiei,se depune la 

Instanta de judecată competentă 

 

 

 

 

 

                Președinte de ședință,                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Alexandru Marcela                                                             Secretar general, 

                                                                                                        Zainea Cristian George 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL  BRAILA 

COMUNA   ROMANU 

CONSILIUL   LOCAL 

 

 

      H O T A R A R E A  Nr.35 

                                                                         din 28.05.2021 

  

 

 

           Privind: radierea debitelor numitului JIPA NICU ,reprezentand amenzi contraventionale, 

contravenienti personae fizice decedate. 

 

         Consiliul Local Romanu, intrunit in sedintaordinara la data de  28 .05.2021; 

 

Avand in vedere: 

         Certificatul de deces în copie xerox  al numitului contravenient Jipa Nicu; 

         Expunerea de motive a primarului nr.2049 din 05.05.2021  

         Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si debitarea 

amenzilor, inregistrat sub nr. 2049 din 05.05.2021 

        Certificatul de deces al numitului JIPA NICU 

        Avizele comisiilor de specialitate; 

        Prevederile art.22, art.27 alin. (2) coroborat cu art. 266 alin.(3) dinLegea nr.207/2015Privind Codul 

de Procedura Fiscala; 

       Tinand cont  de  prevederile   art.  129,alin.1.si 2,lit.d si alin.7 lit.p din OUG nr.57/5.07.2019; 

       In temeiul art.139 alin.(1)și 196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/5.07.2019 privind Codul Administrativ; 

 

 

 

                                                                   H O T A R A S T E: 

 

 

 

          Art.1.- Se  aproba radierea debitelor în sumă  de  10.000 lei,reprezentand amenzi contraventionale, 

contravenienti personae fizice decedate numitului Jipa Nicu. 

          Art.2.-Fac obiectul acestor radieri contravenienti personae fizice decedate nominalizate in  

expunerea de motive si referatul care fac parte integranta la prezenta hotarare. 

          Art.3.- Cu ducerea  la indeplinire  a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 

Compartimentului financiar-contabil, impozite si taxe,executari silite. 

          Art.4.-Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati prin grija 

secretarului general. 

 

 

 

 

     Președinte de ședință,                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

     Alexandru Marcela                                                             Secretar general, 

                                                                                           Zainea Cristian George 

 



 

 

 
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.36 

Din  28  Mai 2021 

 

 

              Privind: aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare necesare                 

gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2021 . 

 

 Avănd în vedere:  

            -Informarea d-lui Chirpac Gheorghe,viceprimar  al com.Romanu,jud,Braila; 

 -Avizele Comisiilor de specialitate; 

          In baza OG. nr.88din 2001 privind înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare                 

pentru situaţii de urgenţă; 

 In baza Legii nr.307din 2006,art.4,modificată,privind  apărarea împotriva incendiilor şi a OMAI nr.        

132  din 2007,art.6 privind Planul de analiză şi acoperire a riscurilor; 

 In baza HGR nr.1040 din 2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse umane,              

materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta si OMAI  nr.1184 din 2006 privind situatia 

fondurilor destinate organizarii si desfasurarii actiunii de evacuare; 

            In baza HGR.nr.557/3.08.2016 privind  modificarile functiilor de sprijin si activitatile specifice care              

se indeplinesc in cadrul functiilor de sprijin de catre autoritatile responsabile si organizatiile neguvernamen-     

tale; 

 In conformitate cu art.129,alin.1și 2 lit.b si c,alin.4 lit.e,alin.7 lit.h  din OUG nr.57/2019; 

 In temeiul art.139 alin.1 si art.196,lit.a din OUG nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ; 

 

                                                                        H O T A R A S T E : 

 

 

         Art.1. Se aprobă Planul pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare necesare gestio-                 

nării situaţiilor de urgenţă pe anul 2021 la nivelul comunei Romanu care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

        Art.2. D-na primar Ioniță Steluța,preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă va aduce               

la îndeplinire prezenta hotărăre. 

       Art.3. D-ul secretar general de comună va populariza prin orice mijloace de informare Instituției 

Prefectului,ISU Dunarea Braila si tuturor persoanelor interesate. 

 

 

                         Președinte de ședință,                                       CONTRASEMNEAZA, 

                          Alexandru Marcela                                         Secretar general comună, 

                                                                                                    Zainea Cristian George 
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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.37 

Din  28  Mai 2021 

 

 

              Privind: aprobarea Planului  de apărare împotriva inundațiilor,ghețurilor și poluărilor accidentale                            

pe cursurile de apă al CLSU Romanu pentru perioada anilor 2022-2025 

 

 Avănd în vedere:  

            -Informarea d-lui Chihaia Dan Lucian,viceprimar  al com.Romanu,jud,Braila; 

 -Avizele Comisiilor de specialitate; 

             In baza OMAI nr.192/2012,art.33 alin.1 privind Planurile de apărare împotriva inundațiilor,ghețurilor            

și poluărilor accidentale pe cursurile de apă al CLSU Romanu cu modificarile si completarile ulterioare; 

          In baza OG. nr.88din 2001 privind înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare                 

pentru situaţii de urgenţă; 

 In baza Legii nr.307din 2006,art.4,modificată,privind  apărarea împotriva incendiilor şi a OMAI nr.        

132  din 2007,art.6 privind Planul de analiză şi acoperire a riscurilor; 

 In baza HGR nr.1040 din 2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse umane,              

materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta si OMAI  nr.1184 din 2006 privind situatia 

fondurilor destinate organizarii si desfasurarii actiunii de evacuare; 

            In baza HGR.nr.557/3.08.2016 privind  modificarile functiilor de sprijin si activitatile specifice care              

se indeplinesc in cadrul functiilor de sprijin de catre autoritatile responsabile si organizatiile neguvernamen-     

tale; 

 In conformitate cu art.129,alin.1și 2 lit.b si c,alin.4 lit.e,alin.7 lit.h  din OUG nr.57/2019; 

 In temeiul art.139 alin.1 si art.196,lit.a din OUG nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ; 

 

                                                                        H O T A R A S T E : 

 

         Art.1. Se aprobă de apărare împotriva inundațiilor,ghețurilor și poluărilor accidentale pe cursurile de                        

apă al CLSU Romanu pentru perioada anilor 2022-2025 conform anexei care face parte integranta din                        

prezenta hotarare. 

        Art.2. D-na primar Ioniță Steluța,preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă va aduce               

la îndeplinire prezenta hotărăre. 

       Art.3. D-ul secretar general de comună va populariza prin orice mijloace de informare Instituției 

Prefectului,ISU Dunarea Braila si tuturor persoanelor interesate. 

 

 

 

                         Președinte de ședință,                                       CONTRASEMNEAZA, 

                          Alexandru Marcela                                          Secretar general comună, 

                                                                                                    Zainea Cristian George 
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