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Anexa la Memorandumul intern nr.89659/01.08.2022 

 

H O T A R A R E A  NR.53 

Din  28 Septembrie 2022 

                                                                                                                                                                               

         Privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, 

a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului 

general/devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri în satele 

Oancea și Romanu,comuna Romanu,județul Brăila”, aprobat pentru finanțare prin Programul 

național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 

finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

 

Consiliul local al comunei Romanu,judetul Braila întrunit în ședință extraordinară;                                                                                                                

Avănd în vedere :                                                                                                                                                          

-Raportul Primarului comunei Romanu,judetul Braila;                                                                                                         

- Referatul compartimentului financiar contabil;                                                                                                         

-Avizele  comisiilor de specialitate;                                                                                                                       

-HCL nr.2/2021 ,Anexa nr.2,poz.2 și 3 privind Inventarul bunurilor care apartin domeniului public 

al comunei;                                                                                                                                                                                    

-In conformitate cu OMDLPA nr.1333/2021 și  OUG.nr. 95 din 3.09.2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiții ’’Anghel Saligny’’ și  art. 6  din Normele Metodologice din 

21.09.2021 pentru punerea  în aplicare a prevederilor OUG nr. 95 din 3.09.2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiții  ’’Anghel Saligny’’,pentru categoriile de investiții prevazute la 

art.4,alin.1,lit.a,d din OUG nr. 95/2021;                                                                                                                                                                        

-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; 

                                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

mailto:primariaromanu@ymail.com
mailto:primariaromanu@ymail.com


                                                                 2. 

 

          Art. 1. – Se aprobă documentația tehnico-economică - studiul de fezabilitate/documentația de 

avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri în satele 

Oancea și Romanu,comuna Romanu,județul Brăila”, aprobat pentru finanțare prin Programul 

național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 

finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, aprobat pentru finanțare prin 

Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor 

publice și administrației, întocmit/întocmită  de SC.Rem Public Project, înregistrat/înregistrată la 

U.A.T.Romanu cu nr. 4086/26 Septembrie 2022. 

        Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici
i
/actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drumuri în satele Oancea și Romanu,comuna 

Romanu,județul Brăila”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 

Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 

pentru realizarea obiectivului, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Se aprobă devizul general/devizul general actualizat
ii
 aferent obiectivului de investiții 

„„Modernizare drumuri în satele Oancea și Romanu,comuna Romanu,județul Brăila”, aprobat 

pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului”, 

conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al UAT.Romanu a sumei de 321.246,21 lei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. 

(6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", 

pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației nr. 1333/2021.  

Art. 4. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. -  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-judetul Braila și tuturor persoanelor  

interesate.   

 

        Președinte de ședință,       Secretar general, 

        Chihaia Dan Lucian                                        Zainea Cristian George 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                           
i
 Anexele la hotărârile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e) la Normele metodologice aprobate prin 

OMDLPA nr. 1333/2021 se întocmesc conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2.1 și nr. 2.2 a - 

2.2 d. 

 
ii
 Anexele la hotărârile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e) se întocmesc conform modelelor prevăzute 

în anexele nr. 2.1 și nr. 2.2 a - 2.2 d la Normele metodologice aprobate prin OMDLPA nr. 1333/2021. 

 

Notă: 

1. Aprobarea documentației tehnico-economice - studiul de fezabilitate/documentația de 

avizare a lucrărilor de intervenții, conform art. 1 din modelul propus, nu intervine în situația 

în care aceasta s-a aprobat anterior, printr-un alt HCL/HCJ. În această situație se încarcă în 

platforma digitală HCL/HCJ-ul respectiv. 

2. Dacă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții au fost aprobați 

anterior, conform modelului prevăzut în anexele 2.2 a – 2.2 d la Normele metodologice 

aprobate prin OMDLPA nr. 1333/2021, se încarcă în platforma digitală HCL/HCJ-ul 

respectiv. În această situație, art. 2 din modelul propus se redactează numai dacă este 

necesară actualizarea indicatorilor. Dacă indicatorii au fost aprobați anterior fără a respecta 

modelul din anexele 2.2 a – 2.2 d la Normele metodologice aprobate prin OMDLPA nr. 

1333/2021, se vor actualiza indicatorii și se vor reaproba prin HCL/HCJ indicatorii conform 

modelului din anexele la normele metodologice. 

3.  Aprobarea devizului general actualizat, conform art. 3 din modelul propus, intervine în 

situația în care au apărut modificări față de devizul general întocmit și aprobat conform art. 

6 alin. (1) lit. a) și b) din Normele metodologice aprobate prin OMDLPA nr. 1333/2021. 

 

Atenție:  

Actele administrative emise vor respecta toate condițiile de formă și de fond prevăzute de 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, inclusiv în ceea ce privește obligativitatea transmiterii acestora prefectului 

în vederea exercitării controlului de legalitate.  
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PR O I E C T  DE  H O T A R A R E  

Din 26 Septembrie 2022 

                                                                                                                                                                               

         Privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, 

a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului 

general/devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri în satele 

Oancea și Romanu,comuna Romanu,județul Brăila”, aprobat pentru finanțare prin Programul 

național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 

finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

 

                     Avănd în vedere :                                                                                                                                                          

- Raportul Primarului comunei Romanu,judetul Braila;                                                                                                         

- Referatul compartimentului financiar contabil;                                                                                                                                                                                                                              

-HCL nr.2/2021 ,Anexa nr.2,poz.2 și 3 privind Inventarul bunurilor care apartin domeniului public 

al comunei;                                                                                                                                                                                    

-In conformitate cu OMDLPA nr.1333/2021 și  OUG.nr. 95 din 3.09.2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiții ’’Anghel Saligny’’ și  art. 6  din Normele Metodologice din 

21.09.2021 pentru punerea  în aplicare a prevederilor OUG nr. 95 din 3.09.2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiții  ’’Anghel Saligny’’,pentru categoriile de investiții prevazute la 

art.4,alin.1,lit.a,d din OUG nr. 95/2021;                                                                                                                                                                        

-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; 

 

                                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 
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                                                                          2. 

 

          Art. 1. – Se aprobă documentația tehnico-economică - studiul de fezabilitate/documentația de 

avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri în satele 

Oancea și Romanu,comuna Romanu,județul Brăila”, aprobat pentru finanțare prin Programul 

național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 

finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, aprobat pentru finanțare prin 

Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor 

publice și administrației, întocmit/întocmită  de SC.Rem Public Project, înregistrat/înregistrată la 

U.A.T.Romanu cu nr. 4086 / 26 Septembrie 2022. 

        Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici
ii
/actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drumuri în satele Oancea și Romanu,comuna 

Romanu,județul Brăila”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 

Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 

pentru realizarea obiectivului, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Se aprobă devizul general/devizul general actualizat
ii
 aferent obiectivului de investiții 

„„Modernizare drumuri în satele Oancea și Romanu,comuna Romanu,județul Brăila”, aprobat 

pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului”, 

conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al UAT.Romanu a sumei de 321.246,21 lei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. 

(6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", 

pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației nr. 1333/2021.  

Art. 4. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. -  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-judetul Braila și tuturor persoanelor  

interesate.   
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