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H O T A R A R E A  NR.19 

Din 25 Martie 2022 

                                                                                                                                                                                                                              
Privind:aprobarea cererii de finanțare și devizul estimativ pentru obiectivul de investiţii "Sistem 

public de distributie inteligenta a gazelor naturale in comunele Romanu si Maxineni , judetul 

Braila" 

 
Consiliul Local Romanu  întrunit în şedinţă extrordinară la data de 25.03.2022,  
Analizând Referatul de aprobare nr. ____/__.03.2022 al  d-nei Ioniță Steluța,primar privind aprobarea 
cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții " Sistem public de 
distributie inteligenta a gazelor naturale in comunele Romanu si Maxineni , judetul Braila"  
Având în vedere:  
- Raportul de specialitate al d-nei Radu Badiu Nicoleta,contabil UAT Romanu.,  
- Avizul Comisiilor de specialitate,  
În conformitate cu Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 
pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 95/2021, din 24.02.2022, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 
administraţiei Ordin 278/2022,  

       -In baza art.129 alin.1,2 litera ”b,c”, alin.4 lit.”d,e”, coroborat cu alin.7 litera”k”,alin.9,lit.c 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; 

                                                                      HOTĂRĂȘTE: 
 
            Art.1. Se aprobă cererea de finanțare prin Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” și 

devizul general estimativ al obiectivului de investiții ,,Sistem public de distributie inteligenta a gazelor 

naturale in comunele Romanu si Maxineni , judetul Braila" , conform Anexei nr. 2* 1, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

           Art.2. Primarul, prin Compartimentele de speciliatate din cadrul aparatului propriu ,vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

          Art.3 Primarul comunei Romanu, prin intermediul Serviciului investiții, dezvoltare și al Direcției 

dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Romanu, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.                                                                                                                                              

.       Art.4. Prin intermediul secretarului general al comunei Romanu prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Județului Braila și pe pagina de internet a comunei, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Braila; Consiliului local al comunei Măxineni. 

                   Președinte de ședință,                                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

                  Strimbeanu Gabriel Romeo                                                                                Secretar general,                                                             
                                                                                                                                 Zainea Cristian George 
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P R O I E C T  DE  H O T A R A R E  

Din 22 Martie 2022 

                                                                                                                                                                                                                             
Privind:aprobarea cererii de finanțare și devizul estimativ pentru obiectivul de investiţii "Sistem 

public de distributie inteligenta a gazelor naturale in comunele Romanu si Maxineni , judetul 

Braila" 

 
Analizând Referatul de aprobare nr. ____/__.03.2022 al  d-nei Ioniță Steluța,primar privind aprobarea 
cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții " Sistem public de 
distributie inteligenta a gazelor naturale in comunele Romanu si Maxineni , judetul Braila"  
Având în vedere:  
- Raportul de specialitate al d-nei Radu Badiu Nicoleta,contabil UAT Romanu.,  
În conformitate cu Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 
pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 95/2021, din 24.02.2022, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 
administraţiei Ordin 278/2022,  

       -In baza art.129 alin.1,2 litera ”b,c”, alin.4 lit.”d,e”, coroborat cu alin.7 litera”k”,alin.9,lit.c 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; 

                                                                    Hotaraste: 
 
            Art.1. Se aprobă cererea de finanțare prin Programul Național de Investiţii „Anghel 
Saligny” și devizul general estimativ al obiectivului de investiții ,,Sistem public de distributie 
inteligenta a gazelor naturale in comunele Romanu si Maxineni , judetul Braila" , conform Anexei 
nr. 2* 1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
           Art.2. Primarul, prin Compartimentele de speciliatate din cadrul aparatului propriu ,vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

          Art.3 Primarul comunei Romanu, prin intermediul Serviciului investiții, dezvoltare și al Direcției 

dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Romanu, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.                                                                                                                                              

.        Art.4. Prin intermediul secretarului general al comunei Romanu prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Județului Braila și pe pagina de internet a comunei, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Braila, Consiliului local al comunei Măxineni. 

 

                                                                       PRIMAR, 

                                                                IONIȚĂ STELUȚA 
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