
R O M A N I A 

JUDETUL   BRAILA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

ROMANU 

 

HOTARAREA NR. 11 

din 25 Februarie 2021 

 

Privind: Aprobarea Regulamentului privind încasarea taxei de habitat în comuna Romanu, 

               judeţul   Brăila 

 
 

     Consiliul Local al Comunei Romanu întrunit în şedinta ordinara în data de  25.02.2021; 

 

Avand in vedere: 

  - referatul de specialitate al Compartamentului Taxe şi Impozite locale cu nr.564/15.02.2021; 
-  expunerea de motive a Primarului comunei cu nr.  565/15.02.2021; 

-  avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local comunal; 

- prevederile art. 9, pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997, publicată în Monitorul Oficial nr. 331 din 26 

noiembrie 1997; 

-  prevederile art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;; 

-  art. 1 alin. (2) lit. e), art. 42 alin. (1) lit c), alin. (10) lit. b), art. 43 alin. (5) din Legea nr. 

51/2006 privind serviciile comunitare de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

                 În temeiul prevederilor art. 129  alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a) si art 199 

alin. (1) din Legea 57/2019 privind Codul administrativ 

HOTARASTE: 

Art. 1  Se aprobă Regulamentul privind incasarea taxei de habitat, în comuna Romanu, judeţul 

Brăila, anexă la prezenta hotărâre. 

            Art. 2  Prezenta hoărâre va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul contabilitate impozite 

şi taxe locale pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.. 

 .       Art. 3  Prezenta hotarare va fi facuta publică si comunicată institutiilor interesate  prin grija 

secretarului general al comunei. 

 

              PREŞEDINTE  DE  ŞEDINTĂ                                 Contrasemneaza, 

                                                                               Secretarul general al comunei, 

                Strîmbeanu Gabriel Romeo                                Zainea Cristian George 

 
 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotarare a fost adoptata astfel : Total consilieri in functie 11 ; Consilieri prezenti  9 ;  

Voturi “PENTRU” 9 ; Voturi  “IMPOTRIVA”  ___0__  ; “ABTINERI” - ___0_  

 

 

 



                            R O M A N I A 

                        JUDETUL BRAILA 

             CONSILIUL LOCAL ROMANU 

 

                                                                   H O T ARAR E A  NR. 12 

                                                                         Din  25.02.2021 

 

Privind: aprobarea Caietului de sarcini pentru scoaterea la concesiune prin licitatie publica a suprafetei de 

27.652 mp. teren agricol intravilan pe raza satului Oancea,din care 19.652 mp.identificat în 

T.56,P.642,Lot 1/2,nr.cadastral 76410 și 8.000 mp. identificat în T.56,P.642,Lot 1/1,nr.cadastral 76411 

 

 Expunerea de motive a d-nei primar Ioniță Steluța; 

             Referatul de necesitate al d-lui Ing.Dragostin Marian,consilier la compartimentul agricol si 

raspunde cu activitatea de urbanism la nivel local; 

           Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Romanu; 

           Avand in vedere Inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei: 

           Prevederile art.871 si urmatoarele din Legea nr.287/2009 cu modificarile si completarile ulterioare 

privind noul Cod Civil; 

          In conformitate cu Inventarul domeniului public si privat al comunei noastre; 

          In conformitate cu art.354-357  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

          In baza art.129 alin.1 si 2 lit. c  ,alin. 6  lit.a si b.din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

          In temeiul art.139 alin. și 3 lit g și art.196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

                                                                    H O T ARAS T E : 

 

 Art.1. Se aproba Normele metodologice privind organizarea licitatiilor,prezentarea ofertelor 

(cererilor) si adjudecarea concesiunilor terenurilor agricole,aprobarea scoaterii la inchiriere prin licitatie 

publica a suprafetei de 27.652 mp. teren agricol intravilan pe raza satului Oancea,din care 19.652 

mp.identificat în T.56,P.642,Lot 1/2,nr.cadastral 76410 și 8.000 mp. identificat în T.56,P.642,Lot 

1/1,nr.cadastral 76411conform Anexei nr.2(Norme metodologice) care face parte integranta din 

prezenta hotarare 

 Art.2.Se aproba Planul de amplasament si delimitare a terenurilor  conform Anexei nr.1 care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.3. Pretul de pornire al licitatiei este în conformitate cu Raportul de evaluare al terenurilor 

agricole,taxa de participare este de 100  lei,saltul minim este de 5% si maxim este de 20% din pretul de 

pornire al licitatiei,garantia este de 10 % din pretul initial iar perioada de folosinta a terenului este de 15 

ani de zile de la data semnarii contractului de inchiriere si 50 lei taxa documente dosar ofertant. 

 Art.4.Se aprobă rapoartele de evaluare la satul  Oancea emis de un evaluator autorizat.  

 Art.5.Se aprobă modelul contractului-cadru conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din 

prezena hotarare. 

 Art.6.Se aprobă modelul anuntului publicitar conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din 

prezena hotarare. 

 Art.7.Se aprobă modelul procesului verbal de punere in posesie a terenului concesionat adjudecat 

conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezena hotarare. 

 Art.8.De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-na primar Ioniță Steluța; 

 Art.9.D-ul Secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare persoanelor 

interesate. 

 

                       Presedinte de sedinta,                                                       CONTRASEMNEAZA, 

                   Strîmbeanu Gabriel Romeo                                                         Secretar general                                                                                             

                                                                                                                    Zainea Cristian George 



 

                        JUDETUL BRAILA 

             CONSILIUL LOCAL ROMANU 

 

                                                                   H O T ARAR E A  NR.13  

                                                                         Din  25.02.2021 

 

Privind:  Aprobarea scoaterii la inchiriere prin licitatie publica a suprafetei de 9.872 mp. teren agricol in 

extravilan pe raza satului Romanu,identificat în T.89,P.507/9/1,nr.cadastral 76181   

 

 

 Expunerea de motive a d-nei primar Ioniță Steluța; 

             Referatul de necesitate al d-lui Ing.Dragostin Marian,consilier la compartimentul agricol si 

raspunde cu activitatea de urbanism la nivel local; 

           Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Romanu; 

           Avand in vedere Inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei: 

           Prevederile art.866 si urmatoarele din Legea nr.287/2009 cu modificarile si completarile ulterioare 

privind noul Cod Civil; 

          In conformitate cu Inventarul domeniului public si privat al comunei noastre; 

          In conformitate cu art.354-357 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

          In baza art.129 alin.1 si 2 lit. c  ,alin. 6  lit.a si b.din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

          In temeiul art.139 alin. și 3 lit g și art.196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

 

                                                                    H O T ARAS T E : 

 

 Art.1. Se aproba Normele metodologice privind organizarea licitatiilor,prezentarea ofertelor 

(cererilor) si adjudecarea inchirierilor terenurilor agricole,in suprafata  aprobarea scoaterii la inchiriere 

prin licitatie publica a suprafetei de  9.872 mp. teren agricol in extravilan pe raza satului 

Romanu,identificat în T.89,P.507/9/1,nr.cadastral 76181 conform Anexei nr.2(Norme metodologice) 

care face parte integranta din prezenta hotarare 

 Art.2.Se aproba Planul de amplasament si delimitare a terenurilor  conform Anexei nr.1 care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.3. Pretul de pornire al licitatiei este în conformitate cu Raportul de evaluare al terenurilor 

agricole,taxa de participare este de 100  lei,saltul minim este de 5% si maxim este de 20% din pretul de 

pornire al licitatiei,garantia este de 10 % din pretul initial iar perioada de folosinta a terenului este de 5 

ani de zile de la data semnarii contractului de inchiriere si 50 lei taxa documente dosar ofertant. 

 Art.4.Se aprobă rapoartele de evaluare la satul  Oancea emis de un evaluator autorizat.  

 Art.5.Se aprobă modelul contractului-cadru conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din 

prezena hotarare. 

 Art.6.Se aprobă modelul anuntului publicitar conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din 

prezena hotarare. 

 Art.7.Se aprobă modelul procesului verbal de punere in posesie a terenului închiriat adjudecat 

conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezena hotarare. 

 Art.8.De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-na primar Ioniță Steluța; 

 Art.9.D-ul Secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare persoanelor 

interesate. 

 

                         Presedinte de sedinta,                                                       CONTRASEMNEAZA, 

                   Strîmbeanu Gabriel Romeo                                                         Secretar general,                                                                                             

                                                                                                                    Zainea Cristian George 



 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL ROMANU 

 

HOTĂRÂREA NR.14 

Din  25 Februarie 2021 

 

           Privind: stabilirea unor normative proprii privind consumul lunar de carburanți 

pentru autovehiculele aflate în dotarea Consiliului local Romanu, pentru anul 2021 

Consiliul Local al com.Romanu, jud. Brăila, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

25.02.2021; 

Având în vedere: 

– Referatul  înaintat de dna Radu Badiu Nicoleta,referent, Compartimentul  Contabilitate; 

– Raportul  d-lui Chihaia Dan Lucian,Viceprimarul com.Romanu; 

– Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

– Ordonanța nr. 16/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 

publice şi instituţiile publice; 

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 

– Prevederile art. 76, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

                                                  H O T A R A Ș T E: 

Art. 1 (1) Pentru anul 2021, se stabilește normativul propriu de cheltuieli privind 

consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea Primăriei comunei 

Romanu conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

       (2) Pentru activități specifice de intervenție, pe raza comunei Romanu și în alte 

localități din ţară, se aprobă un consum suplimentar de carburanți necesari în raport cu 

numărul de km şi consumul normat de carburanţi/tipul de autovehicul înscris în norma de 

consum/suta de km, conform referatelor de specialitate întocmite de către șoferii care au în 

dotare autovehiculele sau alte mijloace auto, și aprobate de ordonatorul principal de 

credite. Justificarea se va face prin documentul de transport persoane/marfă şi FAZ (fişa 

activităţii zilnice), ce vor sta la baza decontării lunare a consumului de combustibil. 

       (3) Pentru organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale şi a referendumurilor, 

consumul de carburanţi se suplimentează cu 25% pentru o perioadă de 2 luni înaintea datei 

la care au loc alegerile sau referendumul. 

      (4) Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicule, 

consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport 



de numărul total de autovehicule. 

       Art. 2  Nu se consideră depășire la cheltuielile privind convorbirile telefonice, 

cheltuielile care la sfârșitul anului se încadrează în limita bugetului anual aprobat, prin 

Hotararea Consiliului Local Buhuși. 

      Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

com.Romanu  și Com-partimentul Contabilitate din cadrul instituției. 

      Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de 

contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea 

contenciosului administrativ, modificată și completată. 

       Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică  Primarului comunei și Instituţiei Prefectului – 

Judeţul Braila, în vederea exercitării controlului de legalitate. 

 

 

 
 

 

 

Președinte de ședință,                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

 
STRÎMBEANU GABRIEL ROMEO                                     SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

 

                                                                                  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 

 
 
                                                                                  HOTARAREA Nr. 15 
                                                                       Din 25.02.2021 

 
Privind: aprobarea cotizației aferente Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitate 

publica ,,BRAILA GAZ’’ pentru anul 2021 
 
Consiliul local al com.Romanu  ,judetul Braila, intrunit in sedinta publica ordinara la data de 25.02.2021  

 
Avand in vedere: 

             - Adresa nr.18/27.01.2021 al ADI  “BRAILA GAZ” 

             -Anexa nr.1 la Hotararea nr.21/21.12.2020 pentru aprobarea cotizatiei de membru al ADI “BRAILA GAZ” 

            - raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Romanu 

            - expunerea de motive a primarului comunei Romanu 

            - prevederile titlului II din Legea 123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

            - prevederile HG 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a statului – cadru ale asociatiilor 

de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice 

            - prevederileLegii 246/2005 pentruaprobarea OUG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii 

            - prevederile art. 35 din Legea 273/2006 privindfinantele publice locale 

            - În baza art. 129  alin. (1) lit. bsi d, alin. (7) lit. n), art. 132 din OUG 57/2019 privindCoduladministrativ 

            -În temeiul  art. 139  alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

HOTARASTE: 

 

 

         ART. 1: Se aprobă cotizația de membru al ADI  “BRAILA GAZ” pentru anul 2021 în suma de 

5.775 lei conform Anexei nr.1 la Hotararea nr.21/21.12.2020 al ADI Braila Gaz 
 

        ART. 2: Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 

UAT.Romanu, serv. financiar, contabilitate, impozite si taxe. 

 

        ART. 3:Secretarul general al comunei Romanu va asigura publicitatea prezentei hotarari, Instituției 

Prefectului-judetul Braila,la avizier ,pe Site-ul propriu si tuturor persoanelor interesate. 

 

       ART. 4: Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi favorabile valabil exprimate,  din 

11  numarul consilierilor in functie. 

 

 

 
    PRESEDINTE DE SEDINTA                                               CONTRASEMNEAZA, 
    Strîmbeanu Gabriel Romeo      SECRETAR GENERAL, 
 
                                                                                                  Zainea Cristian George 

mailto:primariaromanu@ymail.com


 
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 

 CONSILIUL LOCAL ROMANU 

Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142 

E-mail: primariaromanu@ymail.com  web:primariaromanu.ro 

 

 

 

                                                                   HOTARAREA Nr.16 

   Din  25 Februarie 2021 

 

 

Privind: aprobarea Planului de masuri privind apărarea împotriva incendiilor și Raportul anual de analiză 

a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor în anul 2021 . 

 

 

 

            Avand in vedere referatul  d-lui  Chihaia Dan Lucian,viceprimar, cu privire la necesitatea 

intocmirii Planului de masuri privind apărarea împotriva incendiilor și Raportul anual de analiză a dotării 

cu mijloace de apărare împotriva incendiilor în anul 2021 

 Legea nr.307/2006 privind  aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

 OMAI nr.163/2007 privind  aprorbarea Nnormelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

 OMAI nr.96/2016 privind aprobarea criteriilor de performanță privind structura organizatorică și 

dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență,cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

 In temeiul art.139 alin. 1 și 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 aprobă  Planul de măsuri  privind apărarea împotriva incendiilor și Raportul anual de 

analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor în anul 2021 . 

            Art.2.D-ul Chihaia Dan Lucian,viceprimar,va răspunde de ducere la îndeplinire a Planului de 

masuri privind apărarea împotriva incendiilor.                                                                                       

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

Prefectului-judetul Braila și tututror persoanelor interesate. 

 

 

                   Președinte de ședință,                                                         CONTRASEMNEAZA, 

              Strîmbeanu Gabriel Romeo                                                   Secretar  general  comună, 

                                                                                                                Zainea Cristian George 
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                                                                         ROMANIA 

                                                                  JUDETUL BRAILA 

                                                         CONSILIUL LOCAL ROMANU 

                                                                             

                                                            H O T A R A R E A    NR.17 

                                                                     Din 25.02.2021                      

 

 

         Privind: radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti persoane 

fizice, înlocuite cu ore de munca neremunerată în folosul comunitatii prin hotarari judecatoresti şi 

executate de către persoanele fizice contraveniente  

          

 Consiliul Local Romanu, intrunit in sedinta ordinara la data de 25.02.2021  ; 

          Avand in vedere: 

          Expunereade motive a primarului cu privire la stingerea debitelor in sumă de 7.320  lei prin 

hotarari judecatoresti înregistrata sub nr.544/15.02.2021; 

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

amenzilor înregistrat sub nr.545/15.02.2021; 

         Procesul verbal al d-lui Chihaia Dan Lucian,viceprimar de incheierea orelor de munca 

neremunerata in folosul comunitatii inregistrata sub nr.550/15.02.2021 

          Avizele comisiilor de specialiate; 

          Art.9 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata; 

          Prevederile OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii şi închisorii contravenţionale; 

          Prevederile art.22 titlul II, cap.II din Codul de Procedura Fiscala, Legea nr.207/2015; 

         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 7.324 lei, reprezentand amenzi contraventionale,   

contravenienti   persoane  fizice,   înlocuite  cu   ore  de   munca   neremunerată  în folosul   comunitatii   

prin   hotarari   judecatoresti   şi   executate   de   către   persoane   fizice contraveniente. 

         Art.2.- Fac obiectul acestor radieri contravenienti persoane fizice nominalizate in procesul verbal  

inregistrat la Primaria Romanu,parte integranta la prezenta hotarare. 

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

financiar-contabil, impozite si taxe, executari silite . 

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

prin grija secretarului generalcomunei. 

 

 

 

                 Președinte de ședință,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

            Strîmbeanu Gabriel Romeo                                    Secretar general comună  , 

                                                                                              Zainea Cristian George 

 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 

COMUNA ROMANU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU 

                        

                                                              H O T A R A R E A   NR.19 

    din 25.02. 2021 
 

pentru : modificarea Hotararii  nr.11 din 10 Februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei 

Romanu privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor 

tehnico - economici ai Proiectului - pentru UAT Comuna Romanu  
 

        Consiliul Local al Comunei Romanu, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 

25.02.2021; 
 

     Avand in vedere:  
 

- Adresa nr.92 din 29.01.2021 a Asociatiei, inregistrata la Operator sub nr.S441/29.01.2021 

- referitoare la documentele, care trebuie elaborate, avizate si aprobate de catre Asociatie si de 

catre organele deliberative ale membrilor Asociati - necesare respectarii conditionalitatilor impuse 

prin Contractul de Finantare nr.422/03.12.2020 Cod SMIS 2014+136502 al Proiectului Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Braila in perioada 2014 – 2020, 

precum si la - pasii procedurali - care trebuie parcursi in acest scop - pe baza documentelor 

existente la aceasta data - in evidentele Asociatiei si ale Operatorului; 

- Adresa nr.S441 din 10.02.2021 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.92 din 

10.02.2021, prin care i-a comunicat documentele solicitate - mentionate la punctul 1 - si i-a cerut sa 

realizeze demersurile legale pentru adoptarea acestei Hotarari, de catre organele deliberative ale 

membrilor Asociati;  

- Adresa Operatorului nr.19707 din 09.10.2020 inregistrata la Asociatie sub nr.817 din 

12.10.2020 – prin care i-a comunicat - Avizul Favorabil nr.S4722/05.10.2020 - al Comisiei Tehnico-

Economice pentru Studiul de fezabilitate si Indicatorii Tehnico-Economici, Lista de Investitii 

Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si Lista de Investitii Prioritare pe sistemele de apa 

uzata - revizia septembrie 2020 - pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa 

si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020;  

- Adresa nr.150 din 17.02.2021 a Asociatiei, prin care solicita adoptarea de catre Consiliul 

Local - a unei Hotarari - pentru modificarea Hotararii nr.11 din 10 Februarie 2020  a Consiliului 

Local al Comunei Romanu privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional 

de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si 

a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului - pentru UAT Comuna Romanu -; 

- Hotararea nr. 5 din 19.02.2021 a Adunarii Generale a Asociatiei pentru modificarea 

Hotararii nr.1 din 31.01.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei - privind acordarea Avizului 

Consultativ asupra Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului 

Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 

– 2020  – cu Anexele – parte integranta ; 



- Hotararea nr.11 din 10 Februarie 2020  a Consiliului Local al Comunei Romanu privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 

Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - economici 

ai Proiectului - pentru UAT Comuna Romanu; 

         -  Referatul de aprobare al primarului Comunei Romanu, Judetul Braila; 
              

         - Raportul comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local al Comunei Romanu; 

In temeiul prevederilor Art.12 alin.(1) litera c) din Legea nr.241/2006 – Legea serviciului 

de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al 

art.17 alin.(2) lit.b) punctul 4 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea 

Braila, al Articolului 16 alin.1) punctul 2 din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a 

Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor 

Art.139 alin.(3) litera d) coroborate cu prevederile Art.196 alin.(1) litera a) din O.U.G. nr.57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.I. Hotararea nr.11 din 10 Februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Romanu 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor 

tehnico - economici ai Proiectului - pentru UAT Comuna Romanu - se modifica, dupa cum 

urmeaza : 
 

1. Art.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins : 

Art.1 (1) Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 - revizia septembrie 

2020 -   Anexa 1 - parte integranta din prezenta Hotarare – in format electronic (DVD). 

     (2) Se aproba Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului – pe Sistemul de Alimentare cu 

Apa, pentru UAT Comuna Romanu - rezultati din Studiul de Fezabilitate - revizia septembrie 2020 

, astfel: 

a) Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului - in preturi constante – Anexa 2 – parte 

integranta din prezenta Hotarare. 

 b) Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului - in preturi curente – Anexa 3 – parte 

integranta din prezenta Hotarare. 
 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotararii nr.11 din 10 Februarie 2020 a Consiliului Local al 

Comunei Romanu privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a 

Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului - pentru UAT Comuna Romanu - nu se modifica- 
 

Art.III 1. Prezenta Hotarare, va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in conditiile 

legii, prin grija secretarului general al UAT Comuna Romanu si dusa la indeplinire prin grija 

Primarului Comunei Romanu.  

2. Prin grija secretarului general al UAT Comuna Romanu, se vor comunica Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - 2 (doua) exemplare originale – ale prezentei 

Hotarari cu Anexele 2 si 3 - parte integranta. 



3. Prin grija Asociatiei, un exemplar original al documentelor prevazute la punctul 2 de 

mai sus, va fi comunicat Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, in 

interesul implementarii Proiectului. 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata cu un numar de ____ voturi, din numarul total de 11 

consilieri locali in functie - indeplinindu-se cerinta de majoritate absoluta - din numarul total al 

consilierilor locali in functie. 
 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                      

CONSILIER 

                                      CONTRASEMNEAZA                 

                                      SECRETAR GENERAL                           

              Strîmbeanu Gabriel Romeo                                        Zainea Cristian  George 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                JUDETUL BRAILA                           

             COMUNA ROMANU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU 

 

                                                            H O T A R A R E A   NR.20 

din 25.02.2021 
 

pentru : modificarea Hotararii nr.12 din 10.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Romanu 

privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de 

Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 
 

        Consiliul Local al Comunei Romanu, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara  la data de 

25.02.2021; 
 

Avand in vedere: 

- Adresa nr.92 din 29.01.2021 a Asociatiei, inregistrata la Operator sub nr.S441/29.01.2021 

- referitoare la documentele, care trebuie elaborate, avizate si aprobate de catre Asociatie si de 

catre organele deliberative ale membrilor Asociati - necesare respectarii conditionalitatilor impuse 

prin Contractul de Finantare nr.422/03.12.2020 Cod SMIS 2014+136502 al Proiectului Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Braila in perioada 2014 – 2020, 

precum si la - pasii procedurali - care trebuie parcursi in acest scop - pe baza documentelor 

existente la aceasta data - in evidentele Asociatiei si ale Operatorului; 

- Adresa nr.S441 din10.02.2021 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.92 din 

10.02.2021, prin care i-a comunicat documentele solicitate - mentionate la punctul 2 - si i-a cerut sa 

realizeze demersurile legale pentru adoptarea acestei Hotarari, de catre organele deliberative ale 

membrilor Asociati; 

- Adresa Operatorului nr.19707 din 09.10.2020 inregistrata la Asociatie sub nr.817 din 

12.10.2020 – prin care i-a comunicat - Avizul Favorabil nr.S4722/05.10.2020 - al Comisiei Tehnico-

Economice pentru Studiul de fezabilitate si Indicatorii Tehnico-Economici, Lista de Investitii 

Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si Lista de Investitii Prioritare pe sistemele de apa 

uzata - revizia septembrie 2020 - pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa 

si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020;  

           - Adresa nr.150 din 17.02.2021 a Asociatiei, prin care solicita adoptarea de catre Consiliul 

Local - a unei Hotarari - pentru modificarea Hotararii nr.12 din 10.02.2020 a Consiliului Local al 

Comunei Romanu privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu 

Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul 

Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-

2020 ; 

- Hotararea nr. 6 din 19.02.2021 a Adunarii Generale a Asociatiei pentru modificarea 

Hotararii nr.2 din 31.01.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei - privind avizarea Listei de 

Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe 

Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii 

de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 - cu Anexele - parte integranta; 

- Hotararea nr.19 din 25.02.2021 a Consiliului Local al Comunei Romanu pentru modificarea 

Hotararii  nr.11 din 10 Februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Romanu privind aprobarea 



Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa 

Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - economici ai 

Proiectului – pentru UAT Comuna Romanu; 
 

- Hotararea nr.12 din 10.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Romanu privind aprobarea 

Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare 

pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020; 

        - Referatul de aprobare al primarului Comunei Romanu; 

       -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Romanu; 

In temeiul prevederilor art.17 alin.2 lit.b) punctul 3 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Dunarea Braila si al prevederilor Art.139 alin.(3) litera d) coroborate cu 

prevederile Art.196 alin.(1) litera a) din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.I. Hotararea nr.12 din 10.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Romanu privind 

aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii 

Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 - se modifica, dupa 

cum urmeaza : 
 

1. Art.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins : 
 

Art.1 – Se aproba Lista de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa in perioada 

de programare 2014 – 2020, conform - Studiu de fezabilitate - revizia septembrie 2020, care se vor 

realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul 

Braila in perioada 2014 – 2020 - Anexa nr.1 - parte integranta din prezenta Hotarare. 

2. Art.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins : 
 

Art.2 – Se aproba Lista de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata in perioada de 

programare 2014 – 2020, conform - Studiu de fezabilitate - revizia septembrie 2020, care se vor 

realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul 

Braila in perioada 2014 – 2020 - Anexa nr.2 - parte integranta din prezenta Hotarare. 
 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotararii nr.12 din 10.02.2020 a Consiliului Local al 

Comunei Romanu privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu 

Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul 

Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 

– 2020      - nu se modifica - . 
 

Art.III 1. Prezenta Hotarare, va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in conditiile 

legii, prin grija secretarului general al UAT Comuna Romanu si dusa la indeplinire prin grija 

Primarului Comunei Romanu.  

2. Prin grija secretarului general al UAT Comuna Romanu, se vor comunica Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - 2 (doua) exemplare originale - ale prezentei 

Hotarari cu Anexa nr.1 si Anexa nr.2 - parte integranta. 



3. Prin grija Asociatiei, un exemplar original al documentelor prevazute la punctul 2 de 

mai sus, va fi comunicat Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, in 

interesul implementarii Proiectului. 

Aceasta hotarare a fost adoptata cu un numar de 9 voturi, din numarul total de 11 consilieri 

locali in functie - indeplinindu-se cerinta de majoritate absoluta - din numarul total al consilierilor 

locali in functie. 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                      

CONSILIER 

Strîmbeanu Gabriel Romeo 

                                   CONTRASEMNEAZA 

                                    SECRETAR GENERAL  

                                     Zainea Cristian George 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

      JUDETUL BRAILA                               

        COMUNA ROMANU                             

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU   

  

H O T A R A R E A   NR.21 

Din 25.02.2021 
 

pentru : modificarea Hotararii nr.14 din 10.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Romanu 

privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform 

rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 
           

   Consiliul Local al Comunei Romanu, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara  la data 

de 25.02. 2021; 
 

  Avand in vedere: 
 

 - Adresa nr.92 din 29.01.2021 a Asociatiei, inregistrata la Operator sub nr.S441/29.01.2021 - 

referitoare la documentele, care trebuie elaborate, avizate si aprobate de catre Asociatie si de 

catre organele deliberative ale membrilor Asociati - necesare respectarii conditionalitatilor 

impuse prin Contractul de Finantare nr.422/03.12.2020 Cod SMIS 2014+136502 al Proiectului 

Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Braila in perioada 2014 

– 2020, precum si la - pasii procedurali - care trebuie parcursi in acest scop - pe baza 

documentelor existente la aceasta data - in evidentele Asociatiei si ale Operatorului; 

- Adresa nr.S441 din 10.02.2021 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.92 din 

10.02.2021, prin care i-a comunicat documentele solicitate - mentionate la punctul 3 - si i-a cerut sa 

realizeze demersurile legale pentru adoptarea acestei Hotarari, de catre organele deliberative ale 

membrilor Asociati; 

- Adresa nr.S675 din 11.02.2021 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.141 din 

11.02.2021, in completare la punctul 3 din Adresa nr.S441 din 10.02.2021 / nr.92 din 10.02.2021 de 

mai sus, prin care comunica Asociatiei : 

- Adresa nr.S590 / 08.02.2021 a Operatorului, prin care a transmis la AM POIM - 

Notificarea nr.2 la Contractul de Finantare nr.422/03.12.2020; 

- Adresa de raspuns - pe e-mail - a AM POIM, inregistrata la Operator sub nr.S662 / 

11.02.2021, prin care ii comunica - aprobarea modificarii Cererii de Finantare - anexa a 

Contractului de Finantare nr.422/03.12.2020 -  conform Notificarii nr.2 - si - documentatia 

revizuita din MySMIS – urmare Notificarii nr.2; 

- Adresa nr.150 din 17.02.2021 a Asociatiei, prin care solicita adoptarea de catre Consiliul 

Local, a unei - Hotarari - pentru modificarea Hotararii nr.14 din 10.02.2020 a Consiliului Local al 

Comunei Romanu privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor 

Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru 

Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in 

perioada 2014 – 2020 ; 

- Hotararea nr. 5 din 19.02.2021 a Adunarii Generale a Asociatiei pentru modificarea 

Hotararii nr.1 din 31.01.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei - privind acordarea Avizului 

Consultativ asupra Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului 



Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 

2020 – cu Anexele – parte integranta; 

  

 

  

- Hotararea nr.7 din 19.02.2021 a Adunarii Generale a Asociatiei privind  aprobarea 

Strategiei de Dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in Aria Delegata 

Operatorului - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA pe perioada 2021 – 2025 – cu 

Anexa – parte integranta; 

- Hotararea nr.19 din 25.02.2021 a Consiliului Local al Comunei Romanu – pentru 

modificarea Hotararii nr.11 din 10 Februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Romanu 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor 

tehnico - economici ai Proiectului – pentru UAT Comuna Romanu; 

- Hotararea nr.14 din 10.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Romanu privind 

aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor 

Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020; 

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Romanu; 

- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Romanu; 

In temeiul prevederilor art.9 alin.(2) litera d), ale Art.43 alin.(3) si alin.(4) si ale Art.52
1
 din 

Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, al prevederilor Art.35 alin.(2) si alin.(3) si ale Art.36 alin.(2) si alin.(5) din 

Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor Art.139 alin.(3) litera d), coroborate cu 

prevederile Art.196 alin.(1) litera a) din O.U.G. nr.57 din  3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.I. Hotararea nr.14 din 10.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Romanu privind 

aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor 

Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 - se modifica, dupa 

cum urmeaza : 

1. Titlul Hotararii se modifica, se completeaza si va avea urmatorul cuprins : 

Hotararea nr.14 din 10.02.2020 privind aprobarea Strategiei de Tarifare a Serviciilor publice 

de alimentare cu apa si de canalizare pentru perioada 2021 - 2025 in Aria Delegata Operatorului 

S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. - care include Planul Anual de Evolutie a 

Preturilor / Tarifelor Serviciilor - conform rezultatelor Analizei Cost - Beneficiu din Studiul de 

Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din 

Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 - revizia septembrie 2020 
 

2. Art.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins : 
 

Art.1. - Se aproba Strategia de Tarifare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de 

canalizare pentru perioada 2021 - 2025 in Aria Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilitati 

Publice Dunarea Braila S.A. - Anexa si parte integranta din prezenta Hotarare. 
 



3. Art.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins : 
 

Art.2 - Strategia de Tarifare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare 

pentru perioada 2021 - 2025 in Aria Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice 

Dunarea Braila S.A. - Anexa si parte integranta din prezenta Hotarare - va fi inclusa - prin Act 

Aditional - in Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de 

Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotararii nr.14 din 10.02.2020 a Consiliului Local al 

Comunei Romanu privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor 

Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru 

Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in 

perioada 2014 – 2020 - nu se modifica - .  
 

Art.III 1. Prezenta Hotarare, va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in conditiile 

legii, prin grija secretarului general al UAT Comuna Romanu si dusa la indeplinire prin grija 

Primarului Comunei Romanu.  

2. Prin grija secretarului general al UAT Comuna Romanu, se vor comunica Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - 2 (doua) exemplare originale - ale prezentei 

Hotarari cu Anexa - parte integranta. 

3. Prin grija Asociatiei, un exemplar original al documentelor prevazute la punctul 2 de 

mai sus, va fi comunicat Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, in 

interesul implementarii Proiectului. 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata cu un numar de 9 voturi, din numarul total de 11 consilieri 

locali in functie - indeplinindu-se cerinta de majoritate absoluta - din numarul total al consilierilor 

locali in functie. 

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                      

CONSILIER 

                         CONTRASEMNEAZA 

                        SECRETAR GENERAL                  

        Strimbeanu Gabriel Romeo                                    Zainea Cristian George 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 

COMUNA ROMANU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  ROMANU 

  

                                                         H O T A R A R E A   NR.22 

Din 25.02. 2021 
 

pentru : modificarea Hotararii nr.15 din 10.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Romanu 

privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ 

Teritoriala Comuna Romanu, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional 

de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, 

conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente . 

 
 

Consiliul Local al Comunei Romanu, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara  la  data de 

25.02. 2021 
 

 Avand in vedere: 
 

- Adresa comuna - inregistrata la Asociatie sub nr.64/19.01.2021 si la Operator sub 

nr.S239/19.01.2021, prin care ni s-a solicitat sa cuprindem in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al 

UAT pe anul 2021 - contributia la cofinantarea Proiectului Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020 - pentru anii 2020 si 

2021; 

- Adresa Asociatiei nr.122 din 05.02.2021, prin care ni se comunica - cursul 1 Euro -constant- 

care - trebuie luat in calcul - la stabilirea in Lei - a contributiei - Unitatii noastre Administrativ 

Teritoriale - la cofinantarea Proiectului - Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa 

Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, pentru perioada 2020 – 2023; 

- Adresa nr.92 din 29.01.2021 a Asociatiei, inregistrata la Operator sub nr.S441/29.01.2021 

- referitoare la documentele, care trebuie elaborate, avizate si aprobate de catre Asociatie si de 

catre organele deliberative ale membrilor Asociati - necesare respectarii conditionalitatilor impuse 

prin Contractul de Finantare nr.422/03.12.2020 Cod SMIS 2014+136502 al Proiectului Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Braila in perioada 2014 – 2020, 

precum si la - pasii procedurali - care trebuie parcursi in acest scop - pe baza documentelor 

existente la aceasta data - in evidentele Asociatiei si ale Operatorului; 

- Adresa nr.S441 din 10.02.2021 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.92 din 

10.02.2021, prin care i-a comunicat documentele solicitate - mentionate la punctul 4 - i-a cerut sa 

realizeze demersurile legale pentru adoptarea acestei Hotarari - de catre organele deliberative ale 

membrilor Asociati;  

- Adresa nr.150 din 17.02.2021 a Asociatiei, prin care solicita adoptarea de catre Consiliul 

Local - a unei Hotarari - pentru modificarea Hotararii  nr.15 din 10.02.2020 a Consiliului Local al 

Comunei Romanu privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea 

Administrativ Teritoriala Comuna Romanu, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in 

Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in 

perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente; 



- Hotararea nr.5 din 19.02.2021 a Adunarii Generale a Asociatiei pentru modificarea 

Hotararii nr.1 din 31.01.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei - privind acordarea Avizului 

Consultativ asupra Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului 

Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada                

2014 – 2020 – cu Anexele – parte integranta; 

 
 

- Hotararea nr.19 din 25.02.2021 a Consiliului Local al Comunei Romanu - pentru 

modificarea Hotararii nr.11 din 10 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Romanu privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 

Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - economici 

ai Proiectului - pentru UAT Comuna Romanu; 

- Hotararea nr.15 din 10.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Romanu privind aprobarea 

contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna 

Romanu, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului 

de Fezabilitate cu anexele aferente ; 

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Romanu, Judetul Braila; 

            -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Romanu; 

In temeiul : 

- prevederilor Art.3 alin.(1) si ale Art.52
1
 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor 

comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederilor Art.10 si ale Art.37 alin.(1), alin.(2) si alin.(3) din Legea nr.241/2006 - Legea 

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- prevederilor Art.17 alin.(2) litera b) - Strategia de Dezvoltare - punctul 2 - din Statutul 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;  

- prevederilor Articolului 9 - Principii Generale - punctul 9.3 litera d) - din Capitolul II                      

- Finantarea Lucrarilor / Investitiilor - din Titlul II - Sistemul de Lucrari - din Dispozitii Speciale 

- Partea Comuna - a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederilor Art.139 alin.(3) litera d) coroborate cu prevederile Art.196 alin.(1) litera a) 

din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

H O T A R A S T E: 
 

  Art.I. Hotararea nr.15 din 10.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Romanu privind 

aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala 

Comuna Romanu, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, 

conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente - se modifica, dupa cum urmeaza : 
 

1. Art.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins :  
 

Art.1 (1) Se aproba contributia Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Romanu - in 

suma totala de 21.061 Euro fara TVA - la cofinantarea investitiilor din Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, 

pentru care are calitatea de Beneficiar direct de investitii - conform Studiului de Fezabilitate – 



Cap.10 – Analiza Cost – Beneficiu – 10.2.7. Surse de finantare - revizia septembrie 2020, conform 

Centralizatorului privind contributia la cofinantarea datorata de UAT-urile Beneficiare ale 

Investitiilor incluse in acest Proiect – Anexa si parte integranta din prezenta hotarare. 

(2) Contributia la cofinantare - in suma totala de 21.061 Euro fara TVA - pentru investitiile 

prevazute la alin.(1) de mai sus, reprezinta procentual 2% din valoarea eligibila a investitiilor de 

1.120.278  Euro fara TVA, din care se deduce contributia de 6% la cofinantare a Operatorului  

SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA., dupa urmatorul calcul : 

1.120.278   Euro fara TVA x 6% = 67.217 Euro fara TVA 

1.120.278   Euro fara TVA – 67.217 Euro fara TVA = 1.053.061 Euro fara TVA 

 

 

1.053.061   Euro fara TVA x 2% = 21.061 Euro fara TVA  
 

2. Art.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins :  
 
 

Art.2 (1) Contributia la cofinantare -in suma totala de 21.061 Euro fara TVA- se va plati in 

Lei - luand in calcul - cursul constant - 1 Euro = 4,8440 Lei. 
 

(2) Plata contributiei la cofinantare - in suma totala de 21.061 Euro fara TVA - se va face 

esalonat, astfel : 

a)   Anul 2020  -      19 Euro fara TVA 

b)   Anul 2021  - 4.736 Euro fara TVA 

c)   Anul 2022  - 8.359 Euro fara TVA 

d)   Anul 2023  -7.947 Euro fara TVA 
 

(3) Contributia la cofinantare - in Lei – prevazuta in Art.1  alin.(1) de mai sus si stabilita 

conform prevederilor Art.1  alin.(2) de mai sus, va fi inclusa anual in Bugetul de Venituri si 

Cheltuieli al Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Romanu, conform esalonarii prevazute in 

alin. (2) de mai sus. 
 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotararii nr.15 din 10.02.2020 a Consiliului Local al 

Comunei Romanu privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea 

Administrativ Teritoriala Comuna Romanu, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in 

Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in 

perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente - nu se modifica - .  
 

Art.III 1. Prezenta Hotarare, va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in conditiile 

legii, prin grija secretarului general al UAT Comuna Romanu si dusa la indeplinire prin grija 

Primarului Comunei Romanu. 
 

2. Prin grija secretarului general al UAT Comuna Romanu, se vor comunica Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - 2 (doua) exemplare originale - ale prezentei 

Hotarari cu Anexa –parte integranta. 
 

3. Prin grija Asociatiei, un exemplar original al acestei Hotarari cu Anexa - parte 

integranta, se va comunica Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, 

in interesul implementarii Proiectului. 

 



Aceasta hotarare a fost adoptata cu un numar de 9  voturi, din numarul total de 11 consilieri 

locali in functie - indeplinindu-se cerinta de majoritate absoluta - din numarul total al consilierilor 

locali in functie. 

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                      

CONSILIER 

                                     CONTRASEMNEAZA 

                                    SECRETAR GENERAL                          

                Strîmbeanu Gabriel Romeo                                                Zainea Cristian George 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                       

                      ROMÂNIA 

 JUDETUL BRAILA 

COMUNA ROMANU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU 

         

                                                            H O T A R A R E A   NR.23 

din 25.02.2021 
 

pentru: aprobarea Actului Aditional nr.24 - privind modificarea si completarea unor prevederi ale 

Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale - Partea Comuna, Dispozitiilor Speciale - Partea de 

Apa si Dispozitiilor Speciale - Partea de Canalizare - ale Contractului de Delegare a Gestiunii 

Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si 

completarile ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 – 2025 
 

Consiliul Local al Comunei Romanu, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 

25.02.2021; 
  

Avand in vedere : 
 

- Adresa nr.150 din 17.02.2021 a Asociatiei, prin care ne-a solicitat - sa adoptam o Hotarare 

a Consiliului Local - pentru aprobarea Actului Aditional nr.24 - avand ca obiect modificarea si 

completarea - unor prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu 

modificarile si completarile ulterioare si ne-a comunicat : 

- Adresa nr.92 din 29.01.2021 a Asociatiei, inregistrata la Operator sub nr.S441/29.01.2021 - 

referitoare la documentele, care trebuie elaborate, avizate si aprobate de catre Asociatie si de catre 

organele deliberative ale membrilor Asociati - necesare respectarii conditionalitatilor impuse prin 

Contractul de Finantare nr.422/03.12.2020 Cod SMIS 2014+136502 al Proiectului Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Braila in perioada 2014 – 2020, 

precum si la - pasii procedurali - care trebuie parcursi in acest scop - pe baza documentelor 

existente la aceasta data - in evidentele Asociatiei si ale Operatorului; 

- Adresa nr.S441 din 10.02.2021 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.92 din 

10.02.2021, prin care i-a comunicat documentele solicitate si i-a cerut sa realizeze demersurile 

legale pentru adoptarea acestei Hotarari, de catre organele deliberative ale membrilor Asociati; 

- Adresa nr.S675 din 11.02.2021 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.141 din 

11.02.2021, in completare la punctul 3 din Adresa nr.S441 din 10.02.2021 / nr.92 din 10.02.2021 de 

mai sus, prin care comunica Asociatiei : 

- Adresa nr.S590 / 08.02.2021 a Operatorului, prin care a transmis la AM POIM - 

Notificarea nr.2 la Contractul de Finantare nr.422/03.12.2020; 

- Adresa de raspuns - pe e-mail - a AM POIM, inregistrata la Operator sub nr.S662 / 

11.02.2021, prin care ii comunica - aprobarea modificarii Cererii de Finantare - anexa a 

Contractului de Finantare nr.422/03.12.2020 -  conform Notificarii nr.2 - si - documentatia 

revizuita din MySMIS – urmare Notificarii nr.2; 
 

Tinand cont de : 



-  prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa 

si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotararea nr. 5 din 19.02.2021 a Adunarii Generale a Asociatiei pentru modificarea 

Hotararii nr.1 din 31.01.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei - privind acordarea Avizului 

Consultativ asupra Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului 

Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 

2020 – cu Anexele – parte integranta; 

 

 

- Hotararea nr.19din 25.02.2021 a Consiliului Local al Comunei Romanu pentru modificarea 

Hotararii nr.11 din 10 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Romanu privind aprobarea 

Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa 

Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - economici ai 

Proiectului – pentru UAT Comuna Romanu; 

- Hotararea nr.21din 25.02.2021 a Consiliului Local al Comunei Romanu pentru 

modificarea Hotararii nr.14 din 10.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Romanu privind 

aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor 

Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 – prin care s-a 

aprobat - Strategia de Tarifare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru 

perioada 2021 - 2025 in Aria Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea 

Braila S.A. - cu Anexa - parte integranta; 

-  prevederile Art.5 alin.(1) - Obiectivele Asociatiei - literele d), g) si h) si ale alin.(2) literele 

a), c) si f); ale Art.16 alin.(1), alin.(3) literele a) si e) si alin.(4); ale Art.17 alin.2 litera b) - Strategia 

de Dezvoltare si litera d) - Contractul de delegare a gestiunii Serviciului - punctul 3 - din Statutul 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 

           - Referatul de aprobare al primarului Comunei Romanu, Judetul Braila; 

           -Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Romanu; 
 

In temeiul : 

- prevederilor Articolului 56 - Modificarea de Comun Acord - Capitolul III – Modificarea 

Termenilor si Conditiilor prezentului Contract de Delegare - Titlul IV – Dispozitii Finale – din 

Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile 

si completarile ulterioare;  

- prevederilor Art.5 alin.(1) - Obiectivele Asociatiei - litera a), alin.(2) litera i); ale  Art.16 

alin.(1); ale Art.17 alin.(2) litera c) - Strategia de Tarifare a Serviciilor - punctele 1, 2 si 3 si ale 

literei d) - Contractul de delegare a gestiunii Serviciului - punctele 1, 2 si 5 - din Statutul Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 

- prevederilor Art.3 alin.(1), Art.9 alin.(2) litera d), Art.43 alin.(5) si ale Art.52
1
 din Legea 

nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederilor Art.10, Art.35 alin.(2) si alin.(3) si ale Art.36 alin.(2) si alin.(5) din Legea 

nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 



 - prevederilor Art.139 alin.(3) litera d), coroborate cu prevederile Art.196 alin.(1) litera a) 

din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
 

H O T A R A S T E : 
 

 

Art.1. (1) Se aproba Actul Aditional nr.24 - privind modificarea si completarea unor 

prevederi ale Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale – Partea Comuna, Dispozitiilor Speciale 

– Partea de Apa si Dispozitiilor Speciale – Partea de Canalizare – ale Contractului de Delegare a 

Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu 

modificarile si completarile ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 

2021 – 2025 – Anexa si parte integranta din prezenta Hotarare. 

(2) Modificarile si completarile aduse Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 

10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare - prin Actul Aditional nr.24 - prevazut la 

alin.(1) de mai sus, vor fi incluse in acest Contract. 
 
 

 

 

 

 

Art.2. Se acorda mandat special domnului Dragomir Viorel Marian – Presedinte al 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - in calitate de Delegatar - sa semneze 

Actul Aditional nr.24 - prevazut la Art.1 de mai sus - in numele si pe seama membrului asociat - 

Unitatea Administrativ Teritoriala - Comuna Romanu - in calitate de Delegatar. 
 

Art.3. (1) Prezenta Hotarare, va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in conditiile 

legii, prin grija secretarului general al UAT Comuna Romanu si dusa la indeplinire prin grija 

Primarului Comunei Romanu.  

(2) Prin grija secretarului general al UAT Comuna Romanu, se va comunica Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - prezenta Hotarare cu Anexa - parte integranta - in 

2 (doua) exemplare originale. 

(3) Prin grija Asociatiei, un exemplar original al Hotararii si al Anexei - parte integranta, 

prevazute la alin.(2) de mai sus, vor fi comunicate Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice 

Dunarea Braila SA, in scopul semnarii Actului Aditional nr.24 - Anexa si parte integranta - din 

prezenta Hotarare. 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata cu un numar de 9  voturi, din numarul total de 11 consilieri 

locali in functie - indeplinindu-se cerinta de majoritate absoluta - din numarul total al consilierilor 

locali in functie. 

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                      

CONSILIER 

                             CONTRASEMNEAZA 

                            SECRETAR GENERAL              

                 Strîmbeanu Gabriel Romeo                                     Zainea Cristian George 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
R O M A N I A 

J U D E T U L   B R A I L A 
CONSILIUL LOCAL ROMANU 

TEL / FAX : 0239.697142 Str. Sfatului   Nr. 10 
E-MAIL:primariaromanu@ymail.comwww.primariaromanu.ro 

Operator date cu caracter personal nr.0019288 

 
 
 

H O T A R A R E A  NR.24 

Din  25 Februarie  2021 

 

           Privind:actualizarea unor poziții din inventarul domeniului public al comunei Romanu , jud. 

Brăila,însușit prin HCL nr.2 din 28.01.2021. 

 

 Consiliul local al comunei Romanu,jud.Braila,întrunit în ședința ordinară la data de 25.02.2021; 

 Avănd în vedere: 

 -proiectul { modernizare drumuri de interes local în com.Romanu,jud.Brăila}-faza DALI 

 -referatul de aprobare al d-nei Ioniță Steluța,primar al  com.Romanu,jud.Brăila; 

 -raportul de specialitate întocmit de d-ul ing.Dragostin Marian,responsabil cu Urbanismul în 

cadrul UAT Romanu; 

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

 HGR nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor,orașelor,municipiilor și al județelor; 

 Avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

 În conformitate cu prevederile art.289,coroborat cu art.607 din OUG nr.57/05.07.2019 ; 

             In baza art.129 alin. 1,2,lit. a ,b,c,d,alin. 4 lit. e ,alin.6 lit.c, alin. 7  lit.r,art.286-289,din OUG 

nr.57/05.07.2019; 

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

Aministrativ. 

 

                                                                 H O T A R A S T E; 

 

 Art.1.Consiliul local al comunei Romanu hotărăște  actualizarea poziției  nr.12,străzi,cod de 

clasificare1.3.7. din inventarul domeniului public al comunei,însușit prin HCL nr.2/2021,potrivit Anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărăre. 

 Art.2.D-ul Zainea Cristian George,secretar general al comunei,va comunica prezenta Instituției 

Prefectului-jud.Brăila,d-nei primar,d-nei contabil , responsabilul cu urbanismul la nivel local și tuturor 

persoanelor interesate. 

 

                         Președinte de ședință,                                                           Contrasemnează, 

                   Strîmbeanu Gabriel Romeo                                                        Secretar general, 

                                                                                                                   Zainea Cristian George 
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