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JUDETUL BRAILA 
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H O T Ă R Ă R E A  Nr. 72                                                                                                                                        

Din 9 Decembrie 2022 

              Privind :  modificarea valorilor la proiectele indicatorilor tehnico-economici  pentru investiţiile “ 

Sistematizare strada Brăilei comuna Romanu”,judetul Braila şi” amenajare trotuare în localitatea 

Romanu,jud.Braila”. 

 

Consiliul Local al comunei Romanu intrunit in sedinta ordinara din data de 09.12 .2022; 

Avand in vedere   : 

-Raportul primarul localitatii Romanu,jud.Brăila; 

-Referatul compartimentului contabilitate; 

-Avizul comisiilor de specialitate; 

-Prevederile art.12 şi 13 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor,republicată,cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

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

-In conf. cu HGR nr.907/29.12.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-

economici aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

-In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

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

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

 

H O T A R A S T E: 

 

            Art.1.Se   aproba  sumele carea au fost prevăzute separate în buget pentru proiectare si dirigenţie ce vor fi 

repartoizate în lista de investitii pe fiecare proiect in parte astfel:  

 84.02.71    Proiecte – 200.000 lei 

 84.02.71    Amenajare trotuare strada Brailei    +   35.000 lei 

 84.02.71    Sistematizare str.Brailei                   + 165.000 lei 

           Art.2.D-na Ioniţă Steluţa,primarul comunei Romanu şi d-na Radu Badiu Nicoleta,contabil vor  duce la 

îndeplinire prezenta hotărăre. 

           Art.6.D-ul secretar general de comună va face publică prezenta  Institutiei Prefectului -Judetul Braila,  si 

tuturor persoanelor  interesate. 

 

 

 

                           Preşedinte de şedinţă,                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

                            Alexandru Marcela                                               Secretar general comună, 

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

Din 7 Decembrie 2022 

              Privind :  modificarea valorilor la proiectele indicatorilor tehnico-economici  pentru investiţiile “ 

Sistematizare strada Brăilei comuna Romanu”,judetul Braila şi” amenajare trotuare în localitatea 

Romanu,jud.Braila”. 

 

Consiliul Local al comunei Romanu intrunit in sedinta ordinara din data de 09.12 .2022; 

Avand in vedere   : 

-Raportul primarul localitatii Romanu,jud.Brăila; 

-Referatul compartimentului contabilitate; 

-Avizul comisiilor de specialitate; 

-Prevederile art.12 şi 13 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor,republicată,cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

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

-In conf. cu HGR nr.907/29.12.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-

economici aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

-In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

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

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

 

H O T A R A S T E: 

 

            Art.1.Se   aproba  sumele carea au fost prevăzute separate în buget pentru proiectare si dirigenţie ce vor fi 

repartoizate în lista de investitii pe fiecare proiect in parte astfel:  

 84.02.71    Proiecte – 200.000 lei 

 84.02.71    Amenajare trotuare strada Brailei    +   35.000 lei 

 84.02.71    Sistematizare str.Brailei                   + 165.000 lei 

           Art.2.D-na Ioniţă Steluţa,primarul comunei Romanu şi d-na Radu Badiu Nicoleta,contabil vor  duce la 

îndeplinire prezenta hotărăre. 

           Art.6.D-ul secretar general de comună va face publică prezenta  Institutiei Prefectului -Judetul Braila,  si 

tuturor persoanelor  interesate. 
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