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H O T A R A R E A  NR.54 

Din 28 Septembrie  2022 
                                                                                                                                                                                                           
 

 

Privind: Aprobarea suportarii de la bugetul local a valorii lucrarilor de desfacere / refacere a strazilor, in situatia in 

care, lucrarile de investitii realizate de UAT Romanu prin proiectul : „Modernizare drumuri in satele Oancea si 

Romanu comuna Romanu,judetul  Braila” s-ar suprapune cu lucrarile de investitii incluse in Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Braila, in perioada de programare 2014-2020, finantate 

din fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 ( POIM ). 

 

      Având în vedere: 

- Raportul primarului comunei  Romanu. 

 

  - Contractul de Delegare a Gestiunii  Serviciilor de Alimentare cu Apa si Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

  -  HCL Romanu nr. 23 / 19.03.2015 privind aprobarea Master Planului privind sistemul de alimentare cu apa si 

canalizare al Judetului Braila, versiunea definitiva – Februarie 2015; 

 

  -   Hotararea nr.1 din 31.01.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei privind acordarea Avizului Consultativ asupra 

Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 

Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 modificata prin Hotararea nr. 5/19.02.2021 ; 

  - Hotararea nr. 2/31.01.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei - privind avizarea Listei de Investitii Prioritare pe 

Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin 

Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020, 

modificata prin Hotararea nr. nr. 6/19.02.2021; 

 

  - HCL Romanu nr. 15/10.02.2020 privind : Aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea 

Administrativ Teritoriala Comuna Romanu, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de 

Fezabilitate cu anexele aferente”,  
 

- HCL Romanu nr. 12 / 10.02.2020 privind „Aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu 

Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020”,  

 

   - calitatea de Beneficiar direct de investitii a UAT Comuna Romanu conform Listei de Investitii Prioritare pe 

sistemele de alimentare cu apa  ; 
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                                                                         2. 

   

    

 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate : Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-

sociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală , 

protecţia mediului, servicii şi control ; Comisia pentru administratia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 

disciplinei publice, a drepturilor cetăţenilor si Comisia pentru invatamint sanatate,cultura,protectie sociala,activitati 

sportive si de agrement. 

 

        Conform prevederilor: 

 

- Art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. b), alin 4, lit. a) si lit. d) si alin 14 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

         In temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. b), alin 4, lit. a) si lit. d) si alin 14, art. 139 alin. 1, alin. 3, lit. a) 

si art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

                                                                 

                                                                    HOTĂRĂŞTE: 

 

        Art.1  Se aproba suportarea de la bugetul local a valorii lucrarilor de desfacere / refacere a strazilor, in situatia 

in care, lucrarile de investitii realizate de UAT Romanu prin Proiectele   „ Modernizre drumuri in satele Oancea si 

Romanu ,comuna Romanu judetul Braila ” s-ar suprapune cu lucrarile de investitii incluse in Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Braila, in perioada de programare 2014-2020, finantate 

din fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 ( POIM ). 

 

        Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Comunei Romanu, doamna 

Ionita Stelutal. 

 

       Art. 3 Prin grija secretarului general UAT Romanu, Judetul Braila,  prezenta Hotarare va fi comunicata 

autoritatilor si persoanelor interesate. 

                   

 

                      Preşedinte de şedinţă,                                                                 Contrasemnează  
                       Chihaia Dan Lucian                                                                  Secretar general UAT, 
                                                                                                                       Zainea Cristian George 
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P R O I E C T  DE  H O T A R A R E  

Din 26 Septembrie 2022 
 
 

 
 

Privind: Aprobarea suportarii de la bugetul local a valorii lucrarilor de desfacere / refacere a strazilor, in situatia in 

care, lucrarile de investitii realizate de UAT Romanu prin proiectul : „Modernizare drumuri in satele Oancea si 

Romanu comuna Romanu,judetul  Braila” s-ar suprapune cu lucrarile de investitii incluse in Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Braila, in perioada de programare 2014-2020, finantate 

din fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 ( POIM ). 

         

Având în vedere:  

 

  - Raportul primarului comunei  Romanu. 

  - Contractul de Delegare a Gestiunii  Serviciilor de Alimentare cu Apa si Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

  -  HCL Romanu nr. 23 / 19.03.2015 priding aprobarea Master Planului privind sistemul de alimentare cu apa si 

canalizare al Judetului Braila, versiunea definitiva – Februarie 2015; 

 

  -   Hotararea nr.1 din 31.01.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei privind acordarea Avizului Consultativ asupra 

Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 

Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 modificata prin Hotararea nr. 5/19.02.2021 ; 

 

  - Hotararea nr. 2/31.01.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei - privind avizarea Listei de Investitii Prioritare pe 

Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin 

Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020, 

modificata prin Hotararea nr. nr. 6/19.02.2021; 

 

  - HCL Romanu nr. 15/10.02.2020 privind : Aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea 

Administrativ Teritoriala Comuna Romanu, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de 

Fezabilitate cu anexele aferente”,  
 

- HCL Romanu nr. 12 / 10.02.2020 privind „Aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu 

Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020”,  
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   - calitatea de Beneficiar direct de investitii a UAT Comuna Romanu conform Listei de Investitii Prioritare pe 

sistemele de alimentare cu apa  ; 

    

        Conform prevederilor: 

- Art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. b), alin 4, lit. a) si lit. d) si alin 14 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

         In temeiul prevederilor, art. 139 alin. 1, alin. 3, lit. a) si art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

 

 

                                                                          HOTĂRĂŞTE: 

 

        Art.1  Se aproba suportarea de la bugetul local a valorii lucrarilor de desfacere / refacere a drumurilor, in 

situatia in care, lucrarile de investitii realizate de UAT Romanu prin Proiectele   „ Modernizare drumuri in satele 

Oancea si Romanu comuna Romanu,judetul  Braila ” s-ar suprapune cu lucrarile de investitii incluse in Proiectul 

Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Braila, in perioada de programare 2014-

2020, finantate din fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-

2020 ( POIM ). 

 

        Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Comunei Romanu, doamna 

Ionita Steluta. 

 

       Art. 3 Prin grija secretarului general UAT Romanu, Judetul Braila,  prezenta Hotarare va fi comunicata 

autoritatilor si persoanelor interesate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR COMUNĂ 
IONITA STELUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                          RAPORT 
                                                                         ======== 
 
 
 
 
 
Privind: Privind: Aprobarea suportarii de la bugetul local a valorii lucrarilor de desfacere / refacere a strazilor, in 

situatia in care, lucrarile de investitii realizate de UAT Romanu prin proiectul : „Modernizare drumuri in satele Oancea 

si Romanu comuna Romanu,judetul  Braila” s-ar suprapune cu lucrarile de investitii incluse in Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Braila, in perioada de programare 2014-2020, finantate 

din fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 ( POIM ). 

 

   

Potrivit art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, legea finanţelor publice locale, documentaţiile tehnico-

economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare de la bugetele 

locale, se aprobă de către autorităţile deliberative. La alineatul (4) se prevede că ordonatorii principali de credite, pe  

propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiţii nou sau în continuare, indiferent de 

sursa de finanţare ori de competenţa de aprobare a acestora.  

 

 Necesitatea adoptarii unei astfel de hotarari este data de existenta Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Braila, in perioada de programare 2014-2020 care este la stadiul de 

redactare a Proiectului tehnic, inca nefinalizat  respective realizarea obiectivului : „Modernizare drumuri in satele 

Oancea si Romanu comuna Romanu,judetul  Braila  ”  iar dupa finalizarea acestui obiectiv, nu se stie termenul precis 

de atribuire a lucrarilor din Master plan, din acest motiv comuna trebuie sa-si urmeze cursul de dezvoltare pe plan 

urbanistic si sistematizare a strazilor in asa fel incat gradul de confort al cetatenilor sa creasca si nu sa asteptam o 

investitie despre care nu se stie exact cand se va implementa.  

 

             Faţă de cele arătate, propun aprobarea proiectului de hotărâre si a noului titlu al acestuia, respectiv 

Aprobarea suportarii de la bugetul local a valorii lucrarilor de desfacere / refacere a drumurilor, in situatia in care, 

lucrarile de investitii realizate de UAT Romanu  prin Proiectul„Modernizare drumuri in satele Oancea si Romanu 

comuna Romanu,judetul  Braila”  s-ar suprapune cu lucrarile de investitii incluse in Proiectul Regional de Dezvoltare 

a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Braila, in perioada de programare 2014-2020, finantate din fonduri 

europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 ( POIM ), in sedinta de 

astazi a consiliului local Romanu. 

 

 

 
             Va multumesc,  
 
 

PRIMAR COMUNĂ 
IONITA STELUTA 

 
 
 
 
 

 


