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H O T A R A R E A  NR.43 

Din 17 Iunie 2022 

 

                          Privind: Aprobarea dezmembrării suprafetei de 4.127 mp.teren din domeniul public al 

com.Romanu, jud.Braila .   

          Avand în vedere; expunerea de motive a d-nei Ioniţa Steluţa, primar al comunei Romanu                                                                          

- Informarea d-lui Dragostin Marian, ing.agronom, responsabil cu Urbanismul la UAT Romanu; Planul 

de amplasament si delimitare al imobilului cu propunerea de dezmembrare al OCPI Braila;                                                                                   

In conformitate cu art.28 din Legea nr.18/1991cu modificarile si completarile ulterioare privind legea 

fondului funciar si al cap.V, pct 37 din Regulamentul privin procedura de constituire, atribuţiile şi 

functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor ;                                                                                                                        

Avand in vedere avizele favorabile ale comisilor de specialitate;                                                                                                                   

In conformitate cu art.30 alin.2 din Legea nr.l8/1991, modificata privind legea Fondului Funciar;                                                                                    

In baza art.129, alin. l, 2 lit.b şi c, alin.6, lit.a din OUG nr.57/5.07.2019;                                                                                                                               

In temeiul art.139 alin.1 şi 196, alin.1 lit.a din din OUG nr.57/5.07.2019 privind Codul Administrativ;  

                                                            .                                                                         

                                                                       H O T A R A S T E :   

                          Art.l. Se aprobă dezmembrarea suprafeţei  de 4.127 mp.teren din domeniul public al 

com.Romanu, jud.Braila în cv.24,parfcela 338/2 pe str.Republicii,nr.58,fiind amplasată Gradiniţa satului 

Romanu,avănd categoria de folosinţă de curţi-construcţii. Se demembreazî din T.24,P 338/2 în doua 

loturi pentru a pune in aplicare-Proiectul staţiei de reîncărcare pentru vehicule electrice. 

-Lotul nr.1 avand suprafata de 4.071 mp în T.24,P.338/2,Lot 1,nr.cadastral 78374. 

-Lotul nr.2 avand suprafata de 56 mp în T.24,P.338/2,Lot 2,nr.cadastral 78375. 

                                                                             

.                     Art.2. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-na primar al comunei 

Romanu, Jud.Braila impreuna cu întreaga comisie speciala pentru intocmirea inventarului bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public si privat al comunei noastre.                                                                                                                                                           

.                    Art.3. D-ul secretar general va face publică prin orice mijloace de informare Instituţiei 

Prefectului – judeţul Braila şi tuturor persoanelor interesate.   

 

                        Presedinte de sedinţă,                                               Secretar general,                                                                                                                                 

.                                                                                                    Zainea Cristian George                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

.                   Strîmbeanu Gabriel Romeo                                                                                                     
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P R O I E C T  DE  H O T A R A R E 

Din 16.06.2022 

 
                          Privind: Aprobarea dezmembrării suprafetei de 4.127 mp.teren din domeniul public al com.Romanu, 

jud.Braila .   

          Avand în vedere; expunerea de motive a d-nei Ioniţa Steluţa, primar al comunei Romanu                                                                          

- Informarea d-lui Dragostin Marian, ing.agronom, responsabil cu Urbanismul la UAT Romanu; Planul de 

amplasament si delimitare al imobilului cu propunerea de dezmembrare al OCPI Braila;                                                                                   

In conformitate cu art.28 din Legea nr.18/1991cu modificarile si completarile ulterioare privind legea fondului 

funciar si al cap.V, pct 37 din Regulamentul privin procedura de constituire, atribuţiile şi functionarea comisiilor 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor ;                                                                                                                                                                                                                                           

.           In conformitate cu art.30 alin.2 din Legea nr.l8/1991, modificata privind legea Fondului Funciar;                                                                                    

.           In baza art.129, alin. l, 2 lit.b şi c, alin.6, lit.a din OUG nr.57/5.07.2019;                                                                                                                               

.           In temeiul art.139 alin.1 şi 196, alin.1 lit.a din din OUG nr.57/5.07.2019 privind Codul Administrativ;  

                                                            .                                                                         

                                                                               H O T A R A S T E :   

                          Art.l. Se aprobă dezmembrarea suprafeţei  de 4.127 mp.teren din domeniul public al com.Romanu, 

jud.Braila în cv.24,parfcela 338/2 pe str.Republicii,nr.58,fiind amplasată Gradiniţa satului Romanu,avănd categoria 

de folosinţă de curţi-construcţii. Se demembreazî din T.24,P 338/2 în doua loturi pentru a pune in aplicare-

Proiectul staţiei de reîncărcare pentru vehicule electrice. 

-Lotul nr.1 avand suprafata de 4.071 mp în T.24,P.338/2,Lot 1,nr.cadastral 78374. 

-Lotul nr.2 avand suprafata de 56 mp în T.24,P.338/2,Lot 2,nr.cadastral 78375. 

                                                                             

.                     Art.2. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-na primar al comunei Romanu, 

Jud.Braila impreuna cu întreaga comisie speciala pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 

public si privat al comunei noastre.                                                                                                                                                           

.                    Art.3. D-ul secretar general va face publică prin orice mijloace de informare Instituţiei Prefectului – 

judeţul Braila şi tuturor persoanelor interesate.   
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