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 H O T A R A R E A  Nr.62 

Din  31  Iulie  2017 

 
 

              Privind:  Rectificarea  bugetului local pe  anul  2017 
 
              Consiliul local Romanu intrunit in sedinta extraordinară la data de 31.07.2017; 
              Avand in vedere: 
 Adresa nr.1504 din 25.07.2017 a Scolii Gimnaziale Romanu; 
 Decizia nr.10 din 26.07.2017 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila; 
            Expunerea de motive a d-nei Ioniță Steluța,primarul com.Romanu; 
            Raportul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate; cu 
privire la necesitatea aprobării rectificării și modificării bugetului local  ; 
 Avizele comisiilor de specialitate; 
           In baza Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

                       In conformitate cu art.49 al. 5 şi 50 din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale; 
                       In conformitate cu Legea nr.270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice; 
                       In conformitate cu Legea nr.227/2015 ,actualizat,privind noul Cod Fiscal  ;  
                       In conformitate cu  art.36,alin..1,2 lit. c şi alin. 4 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

           In temeiul art. 45,alin.2 lit. a  din Legea nr.215/2001 republicata cu modificarile ulterioare 
privind administratia publica locala. 
 
 
                                                                 H O T A R A S T E:    
 
                                                                        
                Art.1. Se  rectifică  bugetul local  pe titlul II,bunuri și servicii,indicator 20.13.00  - Pregătire 
profesională, cu suma de  3.440  lei . 
                Art .2. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va duce 
la îndeplinire prezenta hotarare.  
              Art.4. D-ul Zainea Cristian George ,secretar de comună , va face publică prin orice mijloace 
de informare Instituției Prefectului,Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila și tuturor 
persoanelor interesate. 
                                     
 
               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.63 

Din  31  Iulie  2017 

 
              Privind:  Stabilirea coeficienților pentru salariile de bază al funcționarilor publici și 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Romanu,judetul 
Braila.   
 
              Consiliul local Romanu întrunit în ședinta ordinară la data de 31.07.2017; 
              Avand in vedere: 
            Expunerea de motive a d-nei Ioniță Steluța,primarul comunei Romanu; 
            Raportul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate cu 
privire la necesitatea stabilirii coeficienților pentru salariile de bază a funcționarilor publici și 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Romanu,judetul 
Braila  ; 
           Avizele comisiilor de specialitate; 
           In baza Legii nr.253/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
           In baza Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

                       In conformitate cu art.49 al. 5 şi 50 din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale; 
                       In conformitate cu Legea nr.270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice; 
                       In conformitate cu Legea nr.227/2015 ,actualizat,privind noul Cod Fiscal  ;  
                       In conformitate cu  art.36,alin.1,2 litera a , alin..4 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

           In temeiul art. 45,alin.2 lit. a  din Legea nr.215/2001 republicata cu modificarile ulterioare 
privind administratia publica locala. 
 
                                                                 H O T A R A S T E:    
 
 Art. 1.Se aprobă Tabelul anexă pentru stabilirea coeficienților pentru salariile de bază al 
funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Romanu,judetul Braila care face parte integranta din prezenta hotărăre.   
 Art.2. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va duce la 
îndeplinire prezenta hotarare.  
            Art.3. D-ul Zainea Cristian George ,secretar de comună , va face publică prin orice mijloace de 
informare Instituției Prefectului și tuturor persoanelor interesate. 
 
              Președinte de ședință,                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                Secretar comună, 
                  Calu  Neculai                                                                    Zainea Cristian George 
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 H O T A R A R E A  Nr.64 

Din  31  Iulie  2017 

 
              Privind:  acordarea indemnizațiilor (voucherelor) de vacanță   
 
              Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinară la data de 31.07.2017; 
              Avand in vedere: 
            Expunerea de motive a d-nei Ioniță Steluța,primarul comunei Romanu; 
            Raportul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate cu 
privire la necesitatea stabilirii coeficienților pentru salariile de bază a funcționarilor publici și 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Romanu,judetul 
Braila  ; 
           Avizele comisiilor de specialitate; 
           In baza Legii nr.253/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
           In baza Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

                       In conformitate cu art.49 al. 5 şi 50 din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale; 
                       In conformitate cu Legea nr.270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice; 
                       In conformitate cu Legea nr.227/2015 ,actualizat,privind noul Cod Fiscal  ;  
                       In conformitate cu  art.36,alin.1,2 litera a , alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

           In temeiul art. 45,alin.2 lit. a  din Legea nr.215/2001 republicata cu modificarile ulterioare 
privind administratia publica locala. 
 
                                                                 H O T A R A S T E:    
 
 Art. 1.Se aprobă pentru perioada 1 Iulie 2017-30 Noiembrie 2018 o singură indemnizație de 
vacanță sau o singură primă de vacanță sub formă de vouchere ,în cuantum de 1.450 lei pentru un 
salariat. 
 Art.2. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va duce la 
îndeplinire prezenta hotarare.  
            Art.3. D-ul Zainea Cristian George ,secretar de comună , va face publică prin orice mijloace de 
informare Instituției Prefectului și tuturor persoanelor interesate. 
 
 
                          Președinte de ședință,                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                Calu  Neculai                                                         Secretar comună, 
                                                                                                           Zainea Cristian George 
 


