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H O T Ă R Ă R E A  Nr.40 

Din 14 Iunie 2021 
 

 

  

         Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”înființare teren sport” 

în sat Oancea,com.Romanu,judetul Braila. 

 

 Consiliul local al comunei Romanu,judetul Braila; 

 Avănd în vedere :  

            -Raportul Primarului comunei Romanu,judetul Braila 

            - Referatul compartimentului financiar contabil; 

 -Avizul comisiilor de specialitate; 

 -HCL nr.2/2021 privind Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei; 

            -In conformitate cu HGR nr.907/29.12.2016 privind etapele de elaborare și continutul cadru al 

documentatiilor tehnico-economici aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice.                                                                                                                                                      

 -In baza art.129 alin.1,2 litera ”b,c”, alin.4 lit.”d,e”, coroborat cu alin.7 litera”k”din OUG 

nr.57/2019;                                                                                                                                                                           

-      -În temeiul art.139 alin.1 lit.a si art.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 aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiția ”înființare teren sport” în sat 

Oancea,com.Romanu,judetul Braila,conform devizului general al obiectivului de investiții  care face 

parte integrantă din prezenta hotărare. 

 Art.2.D-na Ioniță Steluța,primarul comunei Romanu,va duce la îndeplinire prezenta hotarare. 

 Art.3.D-ul Secretar general de comună va face publica prezenta Instituției Prefectului-judetul 

Braila și tuturor persoanelor interesate. 

 

 

 

                  Președinte de ședință,                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                   Chihaia Dan Lucian                                                             Secretar general, 

                                                                                                           Zainea Cristian George 
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P R O I E C T  DE  H O T Ă R Ă R E  

Din 10 Iunie 2021 
 

 

  

         Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”înființare teren sport” 

în sat Oancea,com.Romanu,judetul Braila. 

 

 Consiliul local al comunei Romanu,judetul Braila; 

 Avănd în vedere :  

            -Raportul Primarului comunei Romanu,judetul Braila 

            - Referatul compartimentului financiar contabil; 

 -HCL nr.2/2021 privind Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei; 

            -In conformitate cu HGR nr.907/29.12.2016 privind etapele de elaborare și continutul cadru al 

documentatiilor tehnico-economici aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice.                                                                                                                                                      

 -In baza art.129 alin.1,2 litera ”b,c”, alin.4 lit.”d,e”, coroborat cu alin.7 litera”k”din OUG 

nr.57/2019;                                                                                                                                                                           

-      -În temeiul art.139 alin.1 lit.a si art.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 aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiția ”înființare teren sport” în sat 

Oancea,com.Romanu,judetul Braila,conform devizului general al obiectivului de investiții  care face 

parte integrantă din prezenta hotărare. 

 Art.2.D-na Ioniță Steluța,primarul comunei Romanu,va duce la îndeplinire prezenta hotarare. 

 Art.3.D-ul Secretar general de comună va face publica prezenta Instituției Prefectului-judetul 

Braila și tuturor persoanelor interesate. 

 

 

 

                                                                      Primar, 

 

                                                                  Ioniță Steluța 
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