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H O T A R A R E A  Nr.3 
Din  28 Ianuarie 2021 

  Privind:  Actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Romanu Judetul Braila. 
 - Expunerea de motive a primarului comunei Romanu,judeţul Brăila ,  

             -Raportul d-nei Radu Badiu Nicoleta,contabil  si al d-lui Dragostin Marian,responsabil cu 
Urbanismul 

 Avand in vedere avizele  favorabile  ale comisilor de specialitate;  
Conform prevederilor Legii nr.287/2009 privind Codul Civil,republicată,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
Conform prevederilor OG nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul institutiilor publice si Ordinul nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice; 

 In conformitate cu art.29 alin.7 din Legea nr.l8/1991,modificata privind legea fondului tunciar; 
             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.356 și 357,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.l. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei 
Romanu,jud.Braila,conform Anexei nr.25  care face parte din prezenta hotarare. 

Art.2. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-na primar al comunei RomanuJud.Braila 
impreuna cu întreaga comisie speciala pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public 
si privat al comunei noastre. 

Art.3.La data intrării în vigoare a prezentei hotărări își înceteaza aplicabilitatea prevederile HCL 
nr.31/29.03.2019 

Art.4. D-ul secretar general de comuna va face publica prin orice mijloace de informare Instituția 
Prefectului-judetul Braila si tuturor persoanelor interesate. 

 
 
                        Presedinte de sedinta                                                   CONTRASEMNEAZA, 
                         Alexandru Marcela                                                    Secretar general comună, 
                                                                                                              Zainea Cristian George 
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P  R O I E C T  DE  H O T A R A R E  

Din  22 Ianuarie 2021 

  Privind:  Actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Romanu Judetul Braila. 
 - Expunerea de motive a primarului comunei Romanu,judeţul Brăila ,  

             -Raportul d-nei Radu Badiu Nicoleta,contabil  si al d-lui Dragostin Marian,responsabil cu 
Urbanismul 

Conform prevederilor Legii nr.287/2009 privind Codul Civil,republicată,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Conform prevederilor OG nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul institutiilor publice si Ordinul nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice; 

 In conformitate cu art.29 alin.7 din Legea nr.l8/1991,modificata privind legea fondului tunciar; 
             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.356 și 357,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.l. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei 
Romanu,jud.Braila,conform Anexei nr.25  care face parte din prezenta hotarare. 

Art.2. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-na primar al comunei RomanuJud.Braila 
impreuna cu întreaga comisie speciala pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public 
si privat al comunei noastre. 

Art.3.La data intrării în vigoare a prezentei hotărări își înceteaza aplicabilitatea prevederile HCL 
nr.31/29.03.2019 

Art.4. D-ul secretar general de comuna va face publica prin orice mijloace de informare Instituția 
Prefectului-judetul Braila si tuturor persoanelor interesate. 

 
 
 

PRIMAR, 
 

IONIȚĂ STELUȚA 

mailto:primariaromanu@ymail.com

