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H O T A R A R E A  NR.56 

Din 28 Septembrie  2022 

 

         Privind:actualizarea inventarului prin trecerea suprafeţei de 1,88 ha extravilan în domeniul privat al 

comunei Romanu,judeţul Brăila. 

 

 Raportul d-nei Primar al comunei Romanu,jud.Brăila; 

 Referatul d-lui Dragostin Marian,ing.agronom,responsabil cu Urbanismul la nivelul UAT.Romanu; 

 Avănd în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate; 

 Conform prevederilor Legii nr.287/2009 privind Codul Civil,republicat,cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Conform prevederilor OG.nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice şi Ordinul nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publicr; 

 În conformitate cu art.29,lin.7 din Legea nr.18/1991,cu modificările şi completările ulterioare,privind 

legea fondului funciar; 

 În baza art.129,alin.1,2,lit.a,b,c,d,alin.4,lit.e,alin.6 lit c,alin.7,lit r,art.356 şi 357 din OUG 

nr.57/05.07.2019; 

 În temeiul art.139,alin.1,lit.a din OUG nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ. 

 

                                                          H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor prin trecerea suprafeţei de 1,88 ha extravilan care 

aparţin domeniului privat al comunei Romanu,judeţul Brăila ,conform Anexei nr.25,care face parte din 

prezenta hotărăre. 

 Art.2.De aducere la îndeplinire a prezentei hotărări răspunde d-na primar al comunei Romanu,judeţul 

Brăila împreună cu întreaga comisie special pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public şi privat al comunei noastre. 

 Art.3.La data intrării în vigoare a prezentei hotărări îşi încetează splicsbilitstea prevederile HCL nr.3 

din 28.01.2021. 

 Art.4.D-ul secretar general al comunei va face publică prin orice mijloace de informare Instituţiei 

Prefectului-judeţul Brăila şi tuturor persoanelor interesate. 

 

 Preşedinte de şedinţă,                                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

            Chihaia Dan Lucian                                                                               Secretar general comună, 

                                                                                                                             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:actualizarea inventarului prin trecerea suprafeţei de 1,88 ha extravilan în domeniul privat al 

comunei Romanu,judeţul Brăila. 

 

 Raportul d-nei Primar al comunei Romanu,jud.Brăila; 

 Referatul d-lui Dragostin Marian,ing.agronom,responsabil cu Urbanismul la nivelul UAT.Romanu; 

 Avănd în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate; 

 Conform prevederilor Legii nr.287/2009 privind Codul Civil,republicat,cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Conform prevederilor OG.nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice şi Ordinul nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publicr; 

 În conformitate cu art.29,lin.7 din Legea nr.18/1991,cu modificările şi completările ulterioare,privind 

legea fondului funciar; 

 În baza art.129,alin.1,2,lit.a,b,c,d,alin.4,lit.e,alin.6 lit c,alin.7,lit r,art.356 şi 357 din OUG 

nr.57/05.07.2019; 

 În temeiul art.139,alin.1,lit.a din OUG nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ. 

 

                                                               H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor prin trecerea suprafeţei de 1,88 ha extravilan care 

aparţin domeniului privat al comunei Romanu,judeţul Brăila ,conform Anexei nr.25,care face parte din 

prezenta hotărăre. 

 Art.2.De aducere la îndeplinire a prezentei hotărări răspunde d-na primar al comunei Romanu,judeţul 

Brăila împreună cu întreaga comisie special pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public şi privat al comunei noastre. 

 Art.3.La data intrării în vigoare a prezentei hotărări îşi încetează splicsbilitstea prevederile HCL nr.3 

din 28.01.2021. 

 Art.4.D-ul secretar general al comunei va face publică prin orice mijloace de informare Instituţiei 

Prefectului-judeţul Brăila şi tuturor persoanelor interesate. 
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