
 
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 
CONSILIUL LOCAL ROMANU  

Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142 
E-mail: primariaromanu@ymail.com  web:primariaromanu.ro 

          
H O T A R A R E A  NR.43 

Din  31.05. 2017 
 
                                                                                              
 
 Privind:  alegerea Preşedintelui de şedinţă. 
 
 
 Consiliul local comunal Romanu,întrunit în şedinţa ordinară(extraordinară,de  
                                      31.05.2017 
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  : 
 
                                                                 
         
                                                                                   CALU  NECULAI 
 Art. UNIC .  Domnul (d-na) consilier __________________________________ 
 
 
a  fost ales(aleasă) presedinte de şedinţă. 
 
 
 
                   Preşedinte de şedinţă,                                              CONTRASEMNEAZA, 
                       Calu Neculai                                                              Secretar comună, 
                                                                                                     Zainea  Cristian George 
 
 
 



          ROMÂNIA                                                  

     JUDETUL BRAILA                                                                                                       
  CONSILIUL LOCAL                                                                     
           ROMANU 
 

H O T Ă R Â R E A  NR.44 
                                                                  Din  31 Mai  2017 
 

privind  constituirea comisiei locale de avizare  a cererilor de  
organizare a adunărilor publice în com.Romanu 

 
 
 

Consiliul Local al comunei Romanu, judeţulBraila; 
 

            Adresa nr.1313762/25 din 9.05.2017 a Inspectoratului de Jandarmi Braila;  
            Avand in vedere expunerea de motive a d-nei Ioniță Steluța,primar, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare.  
 Având în vedere Raportul intocmit de d-ul secretar de comună; 
            Avand in vedere Rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate ;    

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 60/ 1991, privind organizarea şi desfăşurarea 
adunărilor publice, cu modificarile si  completarile ulterioare; 
            Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) lit.  d) , ale alin. (6), lit. a), pct. 7  si ale art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile 
si completarile ulterioare;  

În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
            
             Art.1  Se aproba constituirea comisiei locale  de avizare a cererilor de organizare a adunărilor 
publice în comuna Romanu, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
           Art. 2  La lucrarile  comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în 
comuna Romanu va participa fara drept de vot si agentul șef al Postului de Politiei Romanu . 
 
           Art. 3   Secretarul comunei  va comunica în copie prezenta hotărâre: 

 
� Instituţia Prefectului judeţului Braila 
� Persoanelor nominalizate în anexa nr.1 
� Inspectoratului de Jandarmi Judetean  Braila 
� Postul de Politie Romanu 
� Site-ul Primariei com.Romanu 
 
 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                     Contrasemnează 
                  Calu Neculai                                                           Secretar comună , 
                                                                                               Zainea Cristian George  



        ROMANIA 
JUDETUL  BRAILA 
COMUNA  ROMANU 
 CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                                            HOTARAREA  Nr.45 
                                                                Din 31 Mai 2017 
 
            Privind: radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti persoane 
fizice, înlocuite cu ore de munca neremunerată în folosul comunitatii prin hotarari judecatoresti şi 
executate de către persoanele fizice contraveniente  
          
 Consiliul Local Romanu, intrunit in sedinta ordinara la data de 31.05.2017; 
          Avand in vedere: 
          Expunerea de motive a primarului nr. 3159 /25.05.2017; 
         Referatul d-nei  Radu Badiu Nicoleta,referent in cadrul compartimentului contabilitate , inregistrat 
sub nr.3157/25.05.2017; 
          Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si debitare a 
amenzilor, inregistrat sub nr.3158/25.05.2017; 
          Art.9 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata; 
          Prevederile OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în 
folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale; 
          Prevederile art.22 titlul II, cap.II din Codul de Procedura Fiscala, Legea nr.207/2015; 
         Tinand cont  de  prevederile   art.   36  alin.  (4)  lit.  a)  si   c)  din  Legea   nr.215/2001  a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
          In temeiul art.45 alin.(1), alin.(2) lit.a) si c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice  
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 
                                                         H O T A R A S T E: 
 
 
            Art.1- Se aproba radierea debitelor în sumă de  1.540  lei, reprezentand amenzi 
contraventionale,   contravenienti   persoane  fizice,   înlocuite  cu   ore  de   munca   neremunerată  în 
folosul   comunitatii   prin   hotarari   judecatoresti   şi   executate   de   către   persoanele   fizice 
contraveniente. 
           Art.2.- Fac obiectul acestor radieri contravenienti persoane fizice nominalizate in anexa 
parte integranta la prezenta hotarare. 
           Art.3.- Cu   ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe, executari silite, resurse umane. 
           Art.4.- Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati 
prin grija secretarului comunei. 
 
 
 
                 Președinte de ședință,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                     Calu Neculai                                                       Secretar comună, 
                                                                                            Zainea Cristian George 
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                                                                 H O T A R A R E A  NR.46 
Din  31  Mai  2017 

              Privind : aprobarea   asocierii   Comunei Romanu prin   Consiliul Local Romanu ,cu Judetul 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila,pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de modernizare teren 
sport în satul Romanu,com.Romanu,judetul Braila . 
 
Consiliul Local al comunei Romanu intrunit in sedinta ordinara din data de 31.05.2017; 
-Avand in vedere:Adresa nr.545/31.03.2017 a Consiliului Judetean Braila;                                                                 
-Expunerea de motive initiata de primarul localitatii Romanu; 
-Luand   in   considerare   rapoartele   de   avizare   favorabile   ale Comisiilor de specialitate; 
-In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-In temeiul art.36 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din acelasi articol si art.45 
din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare: 
 
                                                                           H O T A R A S T E: 
 
            Art.1.Se   aproba   asocierea   comunei Romanu  prin   Consiliul   local   al Comunei Romanu cu 
judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, in vederea cofinantarii si realizarii lucrarilor de 
modernizare  teren sport în satul Romanu,com.Romanu ,judetul Braila . 
            Art.2.Contributia Consiliului Local al comunei Romanu pentru cofinantarea si realizarea   
obiectului   asocierii   va   fi   suportata   din   bugetul     propriu   al comunei Romanu, pe anul 2017, din 
capitolul 67.02.71, în suma de 568.780,03 lei. 
           Art.3.Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi executate pe baza documentatiei 
tehnico-economice aprobate, potrivit legii. 
          Art.4.Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Consiliul   
Judetean   Braila   si   Consiliul   local   al   comunei Romanu,   potrivit anexei, parte integranta din 
prezenta hotarare. 
          Art.5.Asocierea își produce efectele după aprobarea asocierii de Consiliul judetean Braila și 
semnarea contractuluio de asociere de către părtile contractante. 
          Art.6.Se   mandateaza   doamna Ioniță  Steluța,   Primar   al   comunei Romanu în vederea 
semnarii contractului de asociere cu Consiliul Judetean Braila. 
           Art.7.Cu   aducerea   la   indeplinire   a   prezentei   hotarari   se   insarcineaza Compartimentul 
contabilitate. 
           Art.8.Prezenta   hotarare   va   fi   comunicata   Consiliului   Judetean   Braila,   Institutiei 
Prefectului Judetul Braila, precum si celor interesati. 
 
                      Presedinte de sedinta,                                              CONTRASEMNEAZA, 
                          Calu Neculai 
                                                                                                             Secretar comună, 
                                                                                                       Zainea Cristian George 
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                                                              H O T A R A R E A  NR.47 

Din  31  Mai  2017 
              Privind : aprobarea   asocierii   Comunei Romanu prin   Consiliul Local Romanu ,cu Judetul 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila,pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de amenajare parc 
agrement în satul Oancea,com.Romanu,judetul Braila . 
 
Consiliul Local al comunei Romanu intrunit in sedinta ordinara din data de 31.05.2017; 
-Avand in vedere:Adresa nr.545/31.03.2017 a Consiliului Judetean Braila;                                                                 
-Expunerea de motive initiata de primarul localitatii Romanu; 
-Luand   in   considerare   rapoartele   de   avizare   favorabile   ale Comisiilor de specialitate; 
-In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-In temeiul art.36 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din acelasi articol si art.45 
din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare: 
 
                                                                           H O T A R A S T E: 
 
            Art.1.Se   aproba   asocierea   comunei Romanu  prin   Consiliul   local   al Comunei Romanu cu 
judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, in vederea cofinantarii si realizarii lucrarilor de amenajare 
parc agrement în satul Oancea,com.Romanu ,judetul Braila . 
            Art.2.Contributia Consiliului Local al comunei Romanu pentru cofinantarea si realizarea   
obiectului   asocierii   va   fi   suportata   din   bugetul     propriu   al comunei Romanu, pe anul 2017, din 
capitolul 67.02.71 în sumă de 206.344,83 lei. 
           Art.3.Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi executate pe baza documentatiei 
tehnico-economice aprobate, potrivit legii. 
          Art.4.Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Consiliul   
Judetean   Braila   si   Consiliul   local   al   comunei Romanu,   potrivit anexei, parte integranta din 
prezenta hotarare. 
          Art.5.Asocierea își produce efectele după aprobarea asocierii de Consiliul judetean Braila și 
semnarea contractuluio de asociere de către părtile contractante. 
          Art.6.Se   mandateaza   doamna Ioniță  Steluța,   Primar   al   comunei Romanu în vederea 
semnarii contractului de asociere cu Consiliul Judetean Braila. 
           Art.7.Cu   aducerea   la   indeplinire   a   prezentei   hotarari   se   insarcineaza Compartimentul 
contabilitate. 
           Art.8.Prezenta   hotarare   va   fi   comunicata   Consiliului   Judetean   Braila,   Institutiei 
Prefectului Judetul Braila, precum si celor interesati. 
 
                      Presedinte de sedinta,                                              CONTRASEMNEAZA, 
                           Calu Neculai 
                                                                                                           Secretar comună, 
                                                                                                      Zainea Cristian George 
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H O T A R A R E A  NR.48 

Din  31  Mai   2017 
 

 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”lucrari de 
modernizare teren sport “  în satul Romanu,com.Romanu,judetul Braila. 
 
 Consiliul local al comunei Romanu,judetul Braila; 
 Avănd în vedere :  
            -Expunerea de motive a  primarului comunei Romanu,judetul Braila si referatul d-nei Radu 
Badiu Nicoleta,referent compartimentul contabilitate; 
 -HCL nr.17/2015 privind Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei; 
 -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local comunel Romanu; 
            - In conformitate cu HGR nr.907/29.12.2016 privind etapele de elaborare și continutul cadru al 
documentatiilor tehnico-economici aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice.                                                                                                                                                In baza 
art.36,alin.2 lit.b cu trimitere la alin.4 lit d si e,lit.d cu trimitere la alin.6 lit.a,pct.9,10 si 11 din Legea 
nr.215/2001; 
 In temeiul art.45 alin.1 si 2 lit.e din Legea nr.215/2001 ,republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare privind administratia publica locala; 
 
 
                                                           H O T A R A S T E: 
 
 
 Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul” lucrari de modernizare teren 
sport “  în satul Romanu,com.Romanu,judetul Braila,conform devizului general al obiectivului de 
investiții  care face parte integrantă din prezenta hotărare. 
 Art.2.D-na Ioniță Steluța,primarul comunei Romanu,va duce la îndeplinire prezenta hotarare. 
 Art.3.D-ul Secretar de comună va face publica prezenta Instituției Prefectului-judetul Braila și 
tuturor persoanelor interesate. 
 
 
 
                           Președinte de ședință,                                          CONTRASEMNEAZA, 
                                Calu  Neculai                                                       Secretar comună, 
                                                                                                         Zainea Cristian George 
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H O T A R A R E A  NR.49 

Din  31  Mai   2017 
 

 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”amenajare parc 
agrement “  în satul  Oancea,com.Romanu,judetul Braila. 
 
 Consiliul local al comunei Romanu,judetul Braila; 
 Avănd în vedere :  
            -Expunerea de motive a  primarului comunei Romanu,judetul Braila si referatul d-nei Radu 
Badiu Nicoleta,referent compartimentul contabilitate; 
 -HCL nr.17/2015 privind Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei; 
 -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local comunel Romanu; 
            - In conformitate cu HGR nr.907/29.12.2016 privind etapele de elaborare și continutul cadru al 
documentatiilor tehnico-economici aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice.                                                                                                                                                In baza 
art.36,alin.2 lit.b cu trimitere la alin.4 lit d si e,lit.d cu trimitere la alin.6 lit.a,pct.9,10 si 11 din Legea 
nr.215/2001; 
 In temeiul art.45 alin.1 si 2 lit.e din Legea nr.215/2001 ,republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare privind administratia publica locala; 
 
 
                                                           H O T A R A S T E: 
 
 
 Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul” amenajare parc agrement “  în 
satul  Oancea,com.Romanu,judetul Braila,conform devizului general al obiectivului de investiții  care 
face parte integrantă din prezenta hotărare. 
 Art.2.D-na Ioniță Steluța,primarul comunei Romanu,va duce la îndeplinire prezenta hotarare. 
 Art.3.D-ul Secretar de comună va face publica prezenta Instituției Prefectului-judetul Braila și 
tuturor persoanelor interesate. 
 
 
 
                           Președinte de ședință,                                          CONTRASEMNEAZA, 
                              Calu Neculai                                                          Secretar comună, 
                                                                                                         Zainea Cristian George 
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H O T A R A R E A  NR.50 

Din  31 Mai  2017 
 

 Privind:Anularea  din motive administrative  a art.1 din HCL nr.41/10.07.2015 în vederea  
reabilitării stadionului de footbal al com.Romanu,jud.Braila. 
 
 Avănd în vedere: 
 -HCL nr.41 din 10.07.2015 privind participarea comunei la înființarea Asociației Club Sportiv 
“ROMGAL ROMANU”; 
 -Expunerea de motive a primarului privind suspendarea art.1 din HCL nr.41/2015 din motive 
administrative; 
 -Raportul compartimentului financiar contabil; 
 Avizele comisiilor de specialitate; 
 In conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului; 
 In baza art.36 alin.6 si 7 lit a ,pct.5 si 6 din Legea nr.215/2001 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 In temeiul art.39 alin.1 si 124 din Legea nr.215/2001 republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare privind administratia public locală; 
 
                                                                   H O T A R A S T E : 
 
 Art. 1.Se anulează din motive administrative  art.1 din HCL nr.41/2015 pentru perioada 
reabilitarii stadionului de footbal al comunei Romanu,jud.Braila. 
 Art.2. Se anulează  Contractul de comodat înregistrat sub nr.2780/10.07.2015 dintre  comuna 
Romanu și Asociația Club Sportiv  ” Romgal Romanu „  fără a fi necesar vreun preaviz. 
 Art.3. Litigiile referitoare la interpretarea si executarea prezentei hotarari vor fi solutionate de 
părti pe cale amiabilă iar dacă acest lucru nu este posibil,solutionarea va fi de competenta Instantei 
judecatoresti. 
 Art.4.D-na Ioniță Steluța,primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 Art.5.Prin grija d-lui Zainea Cristian George,secretarul comunei ,prezenta hotarare va fi adusa la 
cunostință Instituției Prefectului-judetul Braila si tuturor persoanelor interesate. 
 
 
 
                        Președinte de ședință,                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                              Calu Neculai                                                                 Secretar comună, 
                                                                                                               Zainea Cristian George 
   


