
R O M A N I A 

JUDETUL   BRAILA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

ROMANU 

 

HOTARAREA NR. 26 

din 29 Aprilie 2022 

 

 

Privind:  aprobarea încetării prin denunţare unilaterală a contractului de concesiune nr. 1 din 

17.04.2001, înregistrat sub nr. 2107/17.04.2001 

 

 
 

              Consiliul Local al Comunei Romanu întrunit în şedinta ordinara în data de 29 aprilie 2022; 

Avand în vedere: 

-  Raportul de Furnizare Informaţii nr. 799078, emis de către Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţiului, în care se arată că societatea → PETROM RA BUCURESTI – SUCURSALA GENERAL 

PETRO SERVICE BRAILA, avândnr. J09/874/1996, atribuit la data de 18.11.1996 – este radiată. 

- referatul de specialitate al Compartamentului Taxe şi impozite locale  cu nr.1866/27.04.2022; 

- expunerea de motive a primarului comunei Romanu cu nr.  1890/20.04.2022; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local cu nr. 1936/ 29.04.2022; 

- prevederile cap. VIII, art. 9 lit. b) şi c) din Contractul de concesiunenr. 1 din 17.04.2001 

coroborat cu 1321 din Legeanr. 287/2009 privindCodul civil; 

- prevederile din Legea nr. 24/2000 privindnormele de tehnicălegislativăpentruelaborareaactelor 

normative, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129  alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) si art 199 alin. (1) din 

Legea 57/2019 privind Codul administrativ 

HOTARASTE: 

Art. 1  Se aprobă Încetarea prin denunţare unilaterală a contractului de concesiune nr. 1 din 

17.04.2001, înregistrat sub nr. 2107/17.04.2001, cu nr. 1808/22.04.2022, anexă la prezenta hotărâre 

            Art. 2  Se împuterniceştedoamnaIoniţăSteluţa, primar al ComuneiRomanu, identificată cu CI, seria 

XR, nr.488362, având CNP 2730403090011, pentru a solicitaradierea de la OCPI Brăila a menţiunilor de 

carte funciarătrecutepentrucontractul de concesiune nr. 1 din 17.04.2001, înregistrat sub nr. 

2107/17.04.2001, pentru suprafaţa ce face obiectul contractului de concesiune –  709,70 mp, situată în 

Parcela 14, Cvartal 4, comuna Romanu, judeţul Brăila. 

Art. 3  Prezenta hotarare va fi facuta publică si comunicată institutiilor interesate  prin grija secretarului 

general al comunei Romanu. 

              PREŞEDINTE  DE  ŞEDINTĂ          Contrasemneaza secretarul general al comunei, 

        ALEXANDRU MARCELA    ZAINEA  CRISTIAN  GEORGE 

 

 

 

 

Prezenta Hotarare a fost adoptata astfel : Total consilieri in functie 11 ; Consilieri prezenti 11 ;  

Voturi “PENTRU” 11  ; Voturi  “IMPOTRIVA”  _0__  ; “ABTINERI” - ___0__ . 

 



 

 

R O M A N I A 

JUDETUL   BRAILA 

COMUNA ROMANU 

PRIMAR 

 

PROIECT  DE  HOTARARE  

din 21 Aprilie 2022 

 

 

Privind:  aprobarea încetării prin denunţare unilaterală a  

contractului de concesiune nr. 1 din 17.04.2001, înregistrat sub nr. 2107/17.04.2001 

 

 
 

              Consiliul Local al Comunei Romanu întrunit în şedinta ordinara în data de 29 aprilie 2022; 

Avand în vedere: 

-  Raportul de Furnizare Informaţii nr. 799078, emis de către Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţiului, în care se arată că societatea → PETROM RA BUCURESTI – SUCURSALA GENERAL 

PETRO SERVICE BRAILA, avândnr. J09/874/1996, atribuit la data de 18.11.1996 – este radiată. 

- referatul de specialitate al Compartamentului Taxe şi impozite locale; 

- expunerea de motive a primarului comunei Romanu cu nr.  _______/____.04.2022; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local cu nr. _____/ ____.04.2022; 

- prevederile cap. VIII, art. 9 lit. b) şi c) din Contractul de concesiunenr. 1 din 17.04.2001 

coroborat cu 1321 din Legeanr. 287/2009 privindCodul civil; 

- prevederile din Legea nr. 24/2000 privindnormele de tehnicălegislativăpentruelaborareaactelor 

normative, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129  alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) si art 199 alin. (1) din 

Legea 57/2019 privind Codul administrativ 

HOTARASTE: 

Art. 1  Se aprobă Încetarea prin denunţare unilaterală a contractului de concesiune nr. 1 din 

17.04.2001, înregistrat sub nr. 2107/17.04.2001, cu nr. ____/22.04.2022, anexă la prezenta hotărâre 

            Art. 2  Se împuterniceştedoamnaIoniţăSteluţa, primar al ComuneiRomanu, identificată cu CI, seria 

XR, nr.488362, având CNP 2730403090011, pentru a solicitaradierea de la OCPI Brăila a menţiunilor de 

carte funciarătrecutepentrucontractul de concesiune nr. 1 din 17.04.2001, înregistrat sub nr. 

2107/17.04.2001, pentru suprafaţa ce face obiectul contractului de concesiune –  709,70 mp, situată în 

Parcela 14, Cvartal 4, comuna Romanu, judeţul Brăila. 

Art. 3  Prezenta hotarare va fi facuta publică si comunicată institutiilor interesate  prin grija secretarului 

general al comunei Romanu. 

 

P R I M A R, 

 

IONIȚĂ  STELUȚA 

 

 



 

 

PRIMĂRIA  COMUNEI ROMANU 

                     PRIMAR 

Nr. ______ / 21.04.2022 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

 
laProiectul de hotărâreprivindaprobareaîncetării prin denunţare unilaterală a  

contractului de concesiune nr. 1 din 17.04.2001, înregistrat sub nr. 2107/17.04.2001 

 

 

 
Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fostelaboratavândînvedere: 

- Raportul de Furnizare Informaţii nr. 799078, emis de către Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţiului, în care se arată că societatea → PETROM RA BUCURESTI – SUCURSALA GENERAL 

PETRO SERVICE BRAILA, avândnr. J09/874/1996, atribuit la data de 18.11.1996 – este radiată; 

- prevederile cap. VIII, art. 9 lit. b) şi c) din Contractul de concesiunenr. 1 din 17.04.2001 

coroborat cu 1321 din Legeanr. 287/2009 privindCodul civil; 

- prevederile din Legea nr. 24/2000 privindnormele de tehnicălegislativăpentruelaborareaactelor 

normative, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare; 

- art. 129  alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) si art 199 alin. (1) din Legea 

57/2019 privind Codul administrativ. 

            Consider oportunProiectul de hotărâredeoarecetrebuiaaprobatîncetarea prin denunţare unilaterală a 

contractului de concesiune nr. 1 din 17.04.2001, înregistrat sub nr. 2107/17.04.2001. 

Menzionez faptul că din culpă concesionarul S.N.P. PETROM – GENERAL PETRO SERVICE 

BRĂILA, nu a îndeplinit obligaţiile contractuale, nu a edificat pe terenul concesionat în suprafaţă de 709,70 

mp, situat în Parcela 44, Cvartal 4, comuna Romanu, judeţul Brăila, construcţia STAŢIE DISTRIBUŢIE 

CARBURANŢI SEMITRANSPORTABILĂ TIP MICROSTA 12. 

 Întrucâtconcesionarul S.N.P. PETROM – GENERAL PETRO SERVICE BRĂILA a fost radiat din 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţiului, conform Raportul de Furnizare Informaţii nr. 799078, este 

necesar aprobarea de cătreConsiliul Local al ComuneiRomanu a încetarii prin denunţare unilaterală a 

contractului de concesiune nr. 1 din 17.04.2001, înregistrat sub nr. 2107/17.04.2001 şi radierea din cartea 

funciară a menţiunii contractului de concesiune. 

Faţă de celearătatemai sus, propunConsiliului Local al ComuneiRomanu, aporobareaproiectului de 

hotărâreprivindaprobareaîncetării prin denunţare unilaterală a contractului de concesiune nr. 1 din 

17.04.2001, înregistrat sub nr. 2107/17.04.2001. 

  Cu respect, 

 

PRIMAR, 

IONIŢĂ  STELUŢA 


