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H O T A R A R E A  NR.38 

Din  27.04. 2017 

 
                                                                                              
 
 Privind:  alegerea Preşedintelui de şedinţă. 

 
 
 Consiliul local comunal Romanu,întrunit în şedinţa ordinară(extraordinară,de  
                                      27.04.2017 
îndată) la data de _____________________; 
 
 
 Avănd în vedere prevederile art.35,alin.1 şi art.41 din Legea nr.215 din 2001,republicata ,cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
 
 In temeiul art.45  alin. 1  din Legea nr.215/2001 republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare, privind 
administratia  publică  locală; 
 
 
 
 
 
 
                                                             H  O  T  A  R  A  S  T  E  : 
 
                                                                 
         
                                                                                   PROZAN EUGENIA 
 Art. UNIC .  Domnul (d-na) consilier __________________________________ 
 
 
a  fost ales(aleasă) presedinte de şedinţă. 
 
 
 
 
 
 
 
                   Preşedinte de şedinţă,                                              CONTRASEMNEAZA, 
                       Prozan Eugenia                                                          Secretar comună, 
                                                                                                     Zainea  Cristian George 
 
 
 
 
 



 
 
              R O M A N I A 
           JUDETUL BRAILA                                                                                                                                                             
CONSILIUL LOCAL ROMANU 
 
 
                                                                 H O T Ă R Â R E A  NR.39 
                                                                       Din  27 Aprilie  2017 
 
 
 
              Privind: Modificarea HCL nr.19/28.02.2017 în sensul constituirii unui drept de superficie cu titlul oneros a unei suprafete 
de teren curti constructii in suprafata de 1.328 mp. echivalentul unui  lot cadastral,lotizat  pentru construirea  unei case in satul 
Oancea,com.Romanu identificat în cv.4,parcela nr.29/1,nr.cadastral 3366. 
 
 
                           Având în vedere:   
 Adresa nr.3762 din 6.04.2017 a Instituției Prefectului-judetul Braila 
            Avizele comisiilor de specialitate; 
            Avand in vedere Inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei: 
 Prevederile art.3 alin.4 si ale art.III,pct 5 din Legea nr.213/1998,modificată,privind bunurile proprietate publică; 
 Prevederile art.871 si urmatoarele din Legea nr.287/2009 cu modificarile si completarile ulterioare privind noul Cod 
Civil; 
            Tinând cont de prevederile art. 10 din Legea nr. 50/1991-privind autorizarea executării lucrărilor de constructii – 
republicată, cu modificările  şi completările ulterioare;  
 In conformitate cu prevederile Titlului II-proprietatea privată si Titlul III-dezmembramintale dreptului de proprietate 
privată din Cartea a III-a despre bunuri din Legea nr.289/2009 privind Codul Civil,republicată,modificata si completată 
referitoare la proprietatea privită si dezmembrămintele acestuia,respective superficial,uzufructul,uzul si abitatia,swervititile 
,precum si prevederile Legii nr,215/2001 republicata,referitoare la închirierea si vanzarea bunurilor din domeniulprivat al UAT-
urilor. 
          In baza art.123 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica localla,republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
            În temeiul prevederilor art.36 alin.5 lit. a şi art. 45 alin.1 si art.115 alin. 1 lit. b  din legea nr. 215/2001 privind 
administratia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 
   
                                                                           H O T Ă R Â S T E:  
 
 
 
 
              Art.UNIC - Se aprobă modificarea  art.1 din HCL nr.19/28.02.2017 în sensul constituirii unui drept de superficie cu titlul 
oneros a unei suprafete de teren curti constructii in suprafata de 1.328 mp. echivalentul unui  lot cadastral,lotizat  pentru 
construirea  unei case in satul Oancea,com.Romanu identificat în cv.4,parcela nr.29/1,nr.cadastral 3366. 
 Art.2-7 din HCL nr.19/2017 se vor schimba numai termenii de închiriere în locul termenilor de concesionare. 
             D-ul secretar de comuna va face publica prezenta hotarare prin orice mijloace de informare.  
 
 
 
 
 
 
                                   Presedinte de sedinta,                                                  Contrasemneaza, 
                                       Prozan Eugenia                                                        Secretar comuna, 
                                                                                                                     Zainea Cristian George 
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H O T A R A R E A  NR.40 

Din  27 Aprilie  2017 

 

 

  
 Privind :Aprobarea casării unor obiecte de inventar aparținănd  patrimoniului  Unitații Administrativ Teritoriale 
Romanu,judetul Braila. 
 
 Consiliul local al comunei Romanu,judetul Braila,întrunit în ședinta ordinara la data de mai sus mentionată; 
 Avand in vedere: 
 -Referatul  d-nei Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul Compartimentului financiar-contabil,privind aprobarea scoaterii 
din functiune și casarea unor mijloace fixe din gestiunea Primariei comunei Romanu,judetul Braila; 
           -Cererea nr.493/31.01.2017  al d-nei Coman Mihaela,bibliotecar al comunei Romanu,privind aprobarea scoaterii din 
funcțiune și casarea unor mijloace fixe de la Biblioteca comunală ; 
 -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Romanu; 
 In baza Legii nr.82/1991 a Contabilitatii,reactualizată,cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In baza  OFFP  nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor,datoriilor și capitalurilor proprii; 
 In baza OG nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune,casare si valorificarea activelor 
corporale care alcatuiesc domeniul public al statului; 
 In baza HG nr.909/1997,modificată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind 
amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale,modificată si completată prin OG nr.54/1997; 
 In conformitate cu art.36 alin.2 lit. c din Legea nr.215/2001,republicată,cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45 alin.3 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001,republicată,cu modificarile si completarile ulterioare 
privind administratia public locală; 
 
 
 
                                                                    H O T A R A S T E  : 
 
 
 
           Art Art.1.Se aprobă scoaterea din funcțiune si casarea totală a obiectelor de inventar  aflate în gestiunea Bibliotecii 
comunale  Romanu,judetul Braila,a unui număr de  1003 volume  ,în sumă de 673,73 lei,valoare de inventar,conform  anexei  care 
face parte integrantă din prezenta hotarare. 
         Art.2. D-na Ioniță Steluța,Primarul comunei Romanu și d-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul Compartimentului 
Contabilitate,vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 
         Art.3.D-ul Zainea Cristian George,secretar comună va face cunoscută prezenta Institutiei Prefectului-judetul Braila si tuturor 
persoanelor interesate. 
 
 
 
 
  Președinte de ședință,                                                        Contrasemneaza, 
                                Prozan Eugenia                                                              Secretar comună, 
                                                                                                                   Zainea Cristian George 
                                                                                                            



                                                                                                                                                                                                              
                                                                             R O M A N I A 
                                                                         JUDETUL BRAILA 
                                                                CONSILIUL LOCAL ROMANU 
 
 
                                                                                  
                                                                      H O T A R A R E A  Nr.41 
                                                                             Din 27.04.2017 
 
 
               Privind: luarea unor măsuri pentru buna organizare a păşunatului pe anul  2017 

              Avand in vedere Raportul privind suprafetele ocupate cu păsune şi luarea unor măsuri sanctionatorii pentru persoanele care nu 

respectă programul anual de păşunat pe raza comunei noastre întocmit de către d-ul ing.agronom Dragostin Marian;                                                                                             
-          -Avizele Comisiilor de specialitate; 
             -Prevederile Legii nr.16/2.03.2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 15/2015 pentru modificarea art.2 lit d din OUG 
nr.34/2013, privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 

fondului funciar nr.18/1991,precum si pentru modificarea si completarea OUG nr.3/2015 pentru aprobarea schemei de plăti care 
se aplică in agricultură in perioada 2015-2020; 
         -Prevederile Ordinului Nr. 226/235/2003,modificfată, pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de 
îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung; 
          -Prevederile HGR nr.78/4.02.2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG 
nr.34/2013 și pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 prin HG nr.1064/2013; 
          -Prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste; 
           - Hotararea nr. 1064/2013,modificată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 
34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991; 

In baza Legii nr.72/2002 ,republicată,art. 18, privind legea zootehniei ; 
In conformitate cu art.36 alin.l , 2 lit.c si d §i alin.5 lit. a din Legea nr.215/2001 reactualizata si republicata ,cu modificarile 

si completarile ulterioare;; 
In temeiul art.45 din Legea nr.215/20012001 reactualizata si republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare privind 

administratia publica locala; 
 

 
   
                                                      H O T A R A S T E :  
 

 Art. 1 .Se stabileste data de 10 Aprilie 2017 pentru învoirea ovinelor la păsunat şi data de 23.04. 2017 pentru invoirea 
bovinelor la păşunat iar încetarea păşunatului la  08.12. 2017 
                    Art.2. Pană la data învoirii la pășunat, cetatenii proprietari de animale sunt obligati să refaca si sa igienizeze padocurile şi 

adăposturile,staulele şi să amenajeze sursele de apă potabile,curatirea si nivelarea terenurilor,defrisarea maracinisurilor si lastarisurile 
daunatoare, a drumurilor de acces . 
                 Art.3. Se interzice cu desavarsire formarea de drumuri pentru trecerea cu atelajele sau mijloacele auto peste păşuni sau 
islazuri,degradarea terenurilor prin decopertarea stratului fertil sau depozitarea de materiale initilizabile si reciclabile(deşeuri sau materiale 
din plastic,metale, geamuri etc.). 
                Art.4. Ciobanii şi îngrijitorii de bovine vor fi obligati să suporte pagubele pricinuite de îmbolnavirea sau decesul animalelor,să 

respecte păşunatul rational pe grupe şi specii de animale,daca acestea sunt sănatoase şi pot să pască 
 



 
                                                                                                    2. 
 
                Art.5. Cetăţenii  din alte localităţi nu mai au voie să păşuneze cu animalele pe islazul comunal,in caz contrar vom fi nevoiti să le 

stabilim amenzi sau să ne adresăm Instantelor de judecată pentru încalcarea proprietăţii. 
                 Art.6.Cetatenii comunei dacă s-au înteles cu alţi ciobani din alte sate să aibe grija de ovinele lor,va putea să aducă cu ei 
maximum 20 de ovine. 
               Art.7.Pentru fiecare cireadă de bovine şi stăni de ovine se vor săpa făntăni din tuburi de beton pentru asigurarea în permanenţă 
a apei potabile animalelor. 
               Art.8. Se interzice cu desăvărşire lăsarea  păsărilor domestice pe domeniul public,iar în caz contrar vor fi sanctionati  cu amenda 

conform legislatiei în vigoare. 
               Art.9. Se interzice cu desăvărşire îngrădirea cu sărmă sau alte materiale lemnoase a şanţurilor din faţa gospodariilor 
populaţiei,acestea fiind în domeniul public al comunei. 
              Art. 10. D-ul viceprimar Chirpac Gheorghe împreuna cu d-ul ing,agronom Dragostin Marian si Soare Rădița,referent, se vor 
constitui într-o comisie de control pentru asigurarea măsurilor intreprinse iar în caz contrar vor putea lua măsuri sancţionatorii. 
               Art. 11. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare  Institutiei Prefectului-juetul Braila și tuturor 

persoanelor interesate. 
 
 
 
 
 

 
                            Președinte de ședință,                                                       CONTRASEMNEAZA, 
 
                                Prozan Eugenia                                                                  Secretar comună, 
                                                                                                                       Zainea Cristian George 
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                                                                                    H O T A R A R E A  NR.42 

  Din 27 Aprilie  2017 

                                                                                                                                                                                                                        
Privind: Aprobarea numarului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecventa din cadrul 
Scolii Gimnaziale Romanu  finantată din bugetul local al comunei Romanu, pe anul 2017.  
 
                La initiativa Primarului comunei Romanu;     
 
 -Vazand referatul de aprobare al initiatorului;                                                                                                                                                         
-Adresa nr.836/26.04.2017 a Scolii Gimnaziale Romanu   
-Hotararea Consiliului local municipal Braila nr.61/30.03.2017                                                                                                                 
-Avizele  comisiilor de specialitate ;                                                                                                                                                           
-Avand in vedere prevederile art. 82 și art. 105, alin. (2), lit. d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile 
și completarile ulterioare și dispozitiile Ordinului nr. 5576 din 7 octombrie 2011 al Ministrului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului și Sportului, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul 
preuniversitar de stat;                                                                                                                                                                                                
In baza art. 36 alin. (1) și (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a) și alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001, privind 
administraț ia publica locala, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;                                                                                                 
In temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu prevederile art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;    
 
   
                                                                       H OTĂRĂȘTE:   
 
      
                      Art.1  Se aproba un numar de 14 burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din invatamantul 
preuniversitar de stat, finantate din bugetul local al comunei Romanu, pe anul 2017, repartizate pe categorii de burse , 
din care:     
 
            14 burse aferente  anului școlar 2017-2018  , in urmatoarea structura:    
                                                                                                                                                                                                                                                                          
-  6   burse de merit cu valoarea de 50 lei/lună;                                                                                                                                                                                            
-  4  burse de studiu cu valoarea de 45 lei/lună;                                                                                                                                                                                                       
-   4 burse sociale  cu valoarea de 40 lei/lună ;    
      Valoarea totală :   =  5962  lei   
               Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul comunei Romanu, prin Compartimentul 
contabilitate . 
               Art.3.  Secretarul  comunei va comunicaprezenta hotarare Instituției Prefectului,Scolii Gimnaziale Romanu și 
tuturor persoanelor interesate 
 
 
 
 
 
                         Președinte de ședință,                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                             Prozan Eugenia                                                                   Secretar comună, 
                                                                                                                     Zainea Cristian George 
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PROCES   VERBAL 
 
 
  Astăzi  27.04.2017 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  ordinară  a 
Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.86/19.04.2017 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 
conform convocatorului anexat . 
  Sedinţa este deschisă de către d-na  Prozan Eugenia, consilier ,care a fost propusă  de catre d-ul  
Vasilache Dumitru,consilier,să fie presedinte de sedință  , emiţăndu-se în acest sens hotărărea nr.38. 
   La apelul nominal făcut de către d-ul secretar de comună rezultă că sunt prezenţi un număr de 11  
consilieri din 11 aleşi . 
              D-ul(d-na) Preşedinte de şedinţă anunţă ca la această şedinţă participă ca invitat d-ul Dragostin 
Marian,ing.agronom în cadrul compartimentului agricol .D-nii Radu Badiu Nicoleta,contail si Strîmbeanu 
Gabriel Romeo șef SVSU sunt învoiti datorita unor probleme personale iar d-na Ioniță Steluța,primar este în 
concediu de odihnă,avand prin dispozitie de preluare a atributiilor d-ul Chirpac Gheorghe,viceprimar. 
 D-ul (d-na) Preşedinte de şedinţă anunţă ca după prezentarea procesului verbal al sedintei din luna  
anterioară  nu sunt obiectiuni de făcut si se trece la aprobarea ordinei de zi cu încă două puncte si anume pct. 4 
privind luarea unor masuri pentru buna organizare a păsunatului  si pct. 5 aprobarea burselor de merit,de 
studiu si sociale conform adresei nr.836/26.04.2017 a ScoliiGimnaziale Romanu  si se aprobată în unanimitate 
de voturi. 
 D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul  d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul de 
hotarare initiat de primar,privind modificarea HCL nr.19/28.02.2017 . D-nii reprezentanti ai comisiilor de 
specialitate prezenta avizele favorabile la punctul nr.1 al ordinei de zi la care toate comisiile au fost de acord, 
emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.39. 
             D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul de 
hotarare  privind casarea unor obiecte de inventar apartinand patrimoniului UAT Romanu, D-nii reprezentanti 
ai comisiilor de specialitate prezenta avizele favorabile la punctul nr.2 al ordinei de zi la care toate comisiile 
au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.40. 
             D-ul (d-na) Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta la pct nr.3 al 
ordinei de zi un referat al d-lui Strîmbeanu Gabriel Romeo,șef SVSU cu privire la achizitionarea unei 
autospeciale de interventie în caz de incendiu. 
              D-nii consilieri au aratat ca o asemenea investitie nu este prinsa in bugetul local  pe anul 2017 si o sa 
tinem cont pentru anul viitor în functie de sumele alocate de la stat. 
             D-ul (d-na) Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul de 
hotarare  privind  luarea unor măsuri pentru buna organizare a pășunatului pe anul 2017 împreuna cu raportul 
d-lui Dragostin Marian,ing.agronom la compartimentul agricol. D-ul Sisu Dumitru,consilier a aratat ca d-na 
primar trebuia sa convoace în sedinta extraordinară consilierii pentru acest punct și nu trebuia sa scoată la 
pasunat animalele prin dispozitia dănsei deoarece scoaterea la pășunat o hotaraste consiliul local. D-nii 



reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezentă avizele favorabile la punctul nr.4 al ordinei de zi la care 
toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.41. 
            D-ul Vasilache Dumitru,consilier, a aratat ca la tarlaua “Sărătură “  s-au scos tuburile de beton din 
canalul de evacuare si nu se mai poate trece de pe o parte pe alta a solelor. 
 D-ul Chirpac Gheorghe,viceprimar a aratat ca nu s-a scos niciun tub din beton,canalul de evacuare se 
va decolmata si se vor mai pune niște jgheaburi pentru trecerea cu animalele dintr-o parcela în alta. 
 D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta trece la pct nr.5 al ordinei de zi privind  aprobarea burselor de 
merit,de studiu si sociale conform adresei nr.836/24.04.2017 a Scolii Gimnaziale Romanu unde d-ul secretar 
de comună prezinta proiectul de hotarare emis de primar.  D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate 
prezentă avizele favorabile la acest punct  al ordinei de zi la care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se 
astfel hotărărea cu nr.42. 
 D-ul(d-na) preşedinte de şedinţă a anunţat că dacă nu mai sunt probleme de discutat pe ordinea  de zi 
declară lucrările şedintei Consiliului local închise. 
          Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.   
 
        
             Presedinte de sedinţă,                                                                  Intocmit,Secretar 
             Prozn Eugenia                                                      Zainea Cristian George 
                                       


