
 

                                                     HOTĂRÂREA nr. 75 

din  26 Noiembrie .2021 

 

 

privind   aprobarea cresterii valorii neeligibile aferenta proiectului de investitie “Amenajare 

trotuare in localitatea Romanu, judetul Braila”  

Consiliul Local al comunei Romanu, judeţul Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 

26.11.2021 

Avand in vedere:  
 

- necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice de interes local, 

privind proiectul ”Amenajare trotuare in localitatea Romanu, judetul Braila”, a cărui documentatie 

tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.48 din 30.07.2019 privind  

aprobarea indicatorilor tehnico-economici si Studiul de fezabilitate  pentru  obiectivul de  investiţii 

mentionat   

 -raportul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Romanu, în calitatea sa de initiator, prin care 

se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitătii; 

-referatul intocmit privind necesitatea aprobarii cresterii valorii proiectului  

 -devizul general privind cheltuielile necesarea realizarii obiectivului de investiţii “Amenajare trotuare 

in localitatea Romanu, judetul Braila intocmit de catre proiectantul S.C. GENYMAR 2008  SRL, 

precum si studiul de fezabilitate intocmit in acest sens 

-avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local  

 

        În temeiul : 

 

- dispoziţiilor alin.1) şi 2) ale art.41 şi ale art.44 din Legea nr.273/2006 modificată şi completată privind 

finanţele publice locale; 

- prevederile HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnicoeconomic aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice   

 - prevederile  art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

 

      In temeiul art. 129, alin. (2), lit b), alin. 4, lit a) coroborate cu prevederile art.139 alin.(3), lit. a), 

art.140, alin (1), art.196, alin (1), lit. a), art. 197, art. 198, art.240 si art. 243, alin (1), lit. a) din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL BRAILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL  

 

 

 



 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. - Se aprobă actualizarea indicatorilor economici precum si noul deviz general aferent 

investitiei  „Amenajare trotuare in localitatea Romanu, judetul Braila” conform anexei care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

Principalii indicatori tehnico economici actualizati ai investitiei sunt: 

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA = 494.286,77 lei 

Valoare investitia de baza inclusiv TVA = 456.411,87 lei 

Art. 2.  – Se aproba noua valoare a investitiei in suma de 494.285,53 lei inclusiv TVA 

Art. 3. Se aproba marirea plafonului de cheltuieli neeligibile, sustinute din bugetul local cu 

valoarea de  94.876,33 lei, adica suma de 79.728,01 lei la care se aduaga TVA in valoare de 15.148,32 lei 

Art. 4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Romanu, doamna Ionita Steluta 

              Art. 5. - Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa 

celor interesaţi si Institutiei Prefectului-Judetul Braila in vederea obtinerii avizului de legalitate. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER 
 Strimbeanu Gabriel Romeo 

 
VIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETARUL GENERAL AL  

COMUNEI ROMANU 

     Zainea Cristian George 

L.S. 



                                  P R O I E C T  DE  H O T A R A R E 

                                                     din  22 Noiembrie .2021  

 
 

Privind:aprobarea cresterii valorii neeligibile aferenta proiectului de investitie “Amenajare 

trotuare in localitatea Romanu, judetul Braila”  

 

Avand in vedere:  
 
- necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice de interes local, 

privind proiectul ”Amenajare trotuare in localitatea Romanu, judetul Braila”, a cărui documentatie 

tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.48 din 30.07.2019 privind  

aprobarea indicatorilor tehnico-economici si Studiul de fezabilitate  pentru  obiectivul de  investiţii 

mentionat   

 -raportul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Romanu, în calitatea sa de initiator, prin care 

se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitătii; 

-referatul intocmit privind necesitatea aprobarii cresterii valorii proiectului  

 -devizul general privind cheltuielile necesarea realizarii obiectivului de investiţii “Amenajare trotuare 

in localitatea Romanu, judetul Braila intocmit de catre proiectantul S.C. GENYMAR 2008  SRL, 

precum si studiul de fezabilitate intocmit in acest sens 

-avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local  

 

        În temeiul : 

 

- dispoziţiilor alin.1) şi 2) ale art.41 şi ale art.44 din Legea nr.273/2006 modificată şi completată privind 

finanţele publice locale; 

- prevederile HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economic aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice   

 - prevederile  art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

      In temeiul art. 129, alin. (2), lit b), alin. 4, lit a) coroborate cu prevederile art.139 alin.(3), lit. a), 

art.140, alin (1), art.196, alin (1), lit. a), art. 197, art. 198, art.240 si art. 243, alin (1), lit. a) din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

                                            H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL BRAILA 

COMUNA ROMANU 
                                      PRIMAR  
  

 

 

 



 
Art. 1. - Se aprobă actualizarea indicatorilor economici precum si noul deviz general aferent 

investitiei  „Amenajare trotuare in localitatea Romanu, judetul Braila” conform anexei care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Principalii indicatori tehnico economici actualizati ai investitiei sunt: 
Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA = 494.286,77 lei 
Valoare investitia de baza inclusiv TVA = 456.411,87 lei 

Art. 2.  – Se aproba noua valoare a investitiei in suma de 494.285,53 lei inclusiv TVA 

Art. 3. Se aproba marirea plafonului de cheltuieli neeligibile, sustinute din bugetul local cu 

valoarea de  94.876,33 lei, adica suma de 79.728,01 lei la care se aduaga TVA in valoare de 15.148,32 
lei 

Art. 4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Romanu, doamna Ionita Steluta 
              Art. 5. - Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa 

celor interesaţi si Institutiei Prefectului-Judetul Braila in vederea obtinerii avizului de legalitate. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

IONIȚĂ  STELUȚA 

 

 

 


