
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

ROMANU 

 

HOTARAREA NR. 17 

DIN  25.03.2022 

 

         Privind:   Aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de 

investitii – in continuare“Sistematizare str. Brailei ,comuna Romanu ,jud. Braila,, in localitatea 

Romanu, comuna Romanu, judetul Braila ”. 

 

           Consiliul Local al Comunei Romanu în şedinţă  ordinară astăzi, 25.03.2022,  

 

          Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul  de investiţii- in continuare : “Sistematizare str. Brailei, comuna Romanu, judetul Braila”-

proiect din initiativa  primarului; 

         Retinand referatul de aprobare  al Primarului  comunei Romanu; 

        Analizand raportul  de specialitate al Biroului contabilitate  privind : Aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul  de investiţii-in continuare : “Sistematizare 

str. Brailei, comuna Romanu, judetul Braila”.    

        Avand in vedere Avizul favorabil   al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Romanu ; 

       -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; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

        ART.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici si devizul general al obiectivului de investitii- 

in continuare “Sistematizare str. Brailei, comuna Romanu, judetul Braila” 
Valoare totală investiţie: 681.431,11lei ( inclusiv  TVA);  

Din care Construcţii - Montaj: 639.816.84lei ( inclusiv TVA); 

Durata de realizare a investiţiei : 6 luni; 

      ART.2. Finanţarea se va face din Bugetul  de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2022, capitolul   

84.02.71.01.30. 

      ART.3. Secretarul comunei Romanu va comunica prezenta hotărâre  Primarului comunei, şi 

Serviciului Contabilitate pentru ducerea la îndeplinire precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Braila 

pentru verificarea legalităţiisi , va aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local 

Romanu și postare pe pagina de internet  

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZA,  

   Strimbeanu Gabriel Romeo                                                    Secretar general   

                                                        Zainea Cristian George 

 



ROMANIA 

JUDETUL BRAILA  

COMUNA ROMANU 

PRIMAR 

 

PROIECT  DE  HOTARARE 

DIN  21.03.2022 

 

         Privind:   Aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de 

investitii – in continuare“Sistematizare str. Brailei ,comuna Romanu ,jud. Braila,, in localitatea 

Romanu, comuna Romanu, judetul Braila ”. 

 

            

          Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul  de investiţii- in continuare : “Sistematizare str. Brailei, comuna Romanu, judetul Braila”-

proiect din initiativa  primarului; 

         Retinand referatul de aprobare  al Primarului  comunei Romanu; 

        Analizand raportul  de specialitate al Biroului contabilitate  privind : Aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul  de investiţii-in continuare : “Sistematizare 

str. Brailei, comuna Romanu, judetul Braila”.    

        Avand in vedere Avizul favorabil   al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Romanu ; 

       -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; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

        ART.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici si devizul general al obiectivului de investitii- 

in continuare “Sistematizare str. Brailei, comuna Romanu, judetul Braila” 
Valoare totală investiţie: 681.431,11lei ( inclusiv  TVA);  

Din care Construcţii - Montaj: 639.816.84lei ( inclusiv TVA); 

Durata de realizare a investiţiei : 6 luni; 

      ART.2. Finanţarea se va face din Bugetul  de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2022, capitolul  

84.02.71.01.30. 

      ART.3. Secretarul comunei Romanu va comunica prezenta hotărâre  Primarului comunei, şi 

Serviciului Contabilitate pentru ducerea la îndeplinire precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Braila 

pentru verificarea legalităţiisi , va aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local 

Romanu și postare pe pagina de internet  

 

 

 

PRIMAR, 

IONIȚĂ  STELUȚA 


