
 
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 

 CONSILIUL LOCAL ROMANU 

Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142 

E-mail: primariaromanu@ymail.com  web:primariaromanu.ro 

 

                                                                   HOTARAREA Nr.68 

 Din 8 Noiembrie 2022 

 

 

              Privind: aprobarea Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 2022-2023  . 

 

            Avănd în vedere Planul de măsuri pentru perioada sezonului rece întocmit de Comitetul local 

pentru Situaţii de Urgenţă înregistrat sub nr.4620/28.10.2022; 

            Avănd în vedere Raportul d-nei Primar privind necesitatea pregatirii masurilor pentru sezonul rece 

2022-2023 

            Avand in vedere referatul  d-lui  Strîmbeanu Gabriel Romeo,şef SVSU Romanu, cu privire la 

necesitatea intocmirii Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 2022-2023. 

            Avizele comisiilor de specialitate; 

 In conformitate cu OGR nr.21/2002 privind gospodărirea localitatilor urbane si rurale,modificata si 

completată prin Legea nr.515/2002; 

 In conformitate cu OUG nr.43/1997,republicată privind regimul drumurilor precum si pentru 

evitarea blocării acestora în perioada timpului nefavorabil; 

            In baza art.129 alin. 1,2,lit. a ,c,d,alin. 4 lit. e, alin. 7 lit.k, din OUG nr.57/2019 ; 

            In temeiul art.139 alin. 1 şi 196 alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 

                                                                H  O  T  A  R  A  S  T  E  : 

 

 

             Art.1.Se aprobă  Planul de măsuri pentru perioada sezonului rece 2022-2023 conform anexei care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

            Art.2.D-ul Chihaia Dan Lucian,viceprimar,va răspunde de ducere la îndeplinire a Planului de 

masuri pentru perioada sezonului rece 2022-2023                                                                                       

 Art.3.D-ul secretar general de comuna va populariza prin orice mijloace de informare Instituţiei 

Prefectului-judetul Braila şi tuturor persoanelor interesate. 

 

 

 

                   Preşedinte de şedinţă,                                                         CONTRASEMNEAZA, 

             Strîmbeanu Gabriel Romeo                                                     Secretar general comună, 

                                                                                                               Zainea Cristian George 
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                                                               PROIECT  DE   HOTARARE 

 Din  3  Noiembrie 2022 

 

 

              Privind: aprobarea Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 2022-2023  . 

 

            Avănd în vedere Planul de măsuri pentru perioada sezonului rece întocmit de Comitetul local 

pentru Situaţii de Urgenţă înregistrat sub nr.4620/28.10.2022; 

            Expunerea de motive a d-nei Primar privind necesitatea pregatirii masurilor pentru sezonul rece 

2022-2023 

            Avand in vedere referatul  d-lui  Strîmbeanu Gabriel Romeo,şef SVSU Romanu, cu privire la 

necesitatea intocmirii Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 2022-2023. 

            Avizele comisiilor de specialitate; 

 In conformitate cu OGR nr.21/2002 privind gospodărirea localitatilor urbane si rurale,modificata si 

completată prin Legea nr.515/2002; 

 In conformitate cu OUG nr.43/1997,republicată privind regimul drumurilor precum si pentru 

evitarea blocării acestora în perioada timpului nefavorabil; 

            In baza art.129 alin. 1,2,lit. a ,c,d,alin. 4 lit. e, alin. 7 lit.k, din OUG nr.57/2019 ; 

            In temeiul art.139 alin. 1 şi 196 alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 

                                                                H  O  T  A  R  A  S  T  E  : 

 

 

             Art.1.Se aprobă  Planul de măsuri pentru perioada sezonului rece 2022-2023 conform anexei care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

            Art.2.D-ul Chihaia Dan Lucian,viceprimar,va răspunde de ducere la îndeplinire a Planului de 

masuri pentru perioada sezonului rece 2022-2023                                                                                       

 Art.3.D-ul secretar general de comuna va populariza prin orice mijloace de informare Instituţiei 

Prefectului-judetul Braila şi tuturor persoanelor interesate. 

 

 

 

                                                                 PRIMAR, 

                                                        IONIŢĂ  STELUŢA 
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