
                            R O M A N I A 
                        JUDETUL BRAILA 
             CONSILIUL LOCAL ROMANU 
 
 
                                                                   H O T A R A R E A  NR. 6 
                                                                          Din  28.01.2021 
 
 
        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.3 alin.4 si ale art.III,pct 5 din Legea nr.213/1998,modificată,privind  bunurile 
proprietate public si domeniul juridic al acestuia; 
           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.355 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 aprobă scoaterea 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 după 
efectuarea Raportelor de evaluare de către un evaluator autorizat. 
 Art.2.D-na Ioniță Steluța,primar,raspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari. 
 Art.3.D-ul secretar general de comună va perfecta documentațiile pentru licitatie conform 
reglementărilor in vigoare și va populariza prin orice mijloace de informare Instituției Prefectului-judetul 
Braila și tuturor persoanelor interesate. 
 
 
 
 
 
                              Președinte de sedinta,                                                        Contrasemneaza, 
                               Alexandru Masrcela                                                    Secretar general comună, 
                                                                                                                    Zainea Cristian George 
 
 
 
 
 



                            R O M A N I A 
                        JUDETUL BRAILA 
                      COMUNA ROMANU 
                               PRIMAR 
 
 
                                                               P R O I E C T  DE   H O T A R A R E    
                                                                             Din  21.01.2021 
 
 
        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 Inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei: 
           Prevederile art.3 alin.4 si ale art.III,pct 5 din Legea nr.213/1998,modificată,privind  bunurile 
proprietate public si domeniul juridic al acestuia; 
           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.355 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. Art.1. Se aprobă scoaterea 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 după 
efectuarea Raportelor de evaluare de către un evaluator autorizat. 
 Art.2.D-na Ioniță Steluța,primar,raspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari. 
 Art.3.D-ul secretar general de comună va perfecta documentațiile pentru licitatie conform 
reglementărilor in vigoare și va populariza prin orice mijloace de informare Instituției Prefectului-judetul 
Braila și tuturor persoanelor interesate. 
 
 
 
 
                               
                                                                        PRIMAR, 
                                             
                                                                IONIȚĂ STELUȚA 
 
 


