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 Ă R Ă R E A Nr.66
Din 28 August 2017
Privind : aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru susținerea implementării proiectului
“ Modernizare străzi în comuna Romanu”,judetul Braila .
Consiliul Local al comunei Romanu intrunit in sedinta ordinara din data de 28.08 .2017;
Avand in vedere :
-Expunerea de motive initiata de primarul localitatii Romanu;
-Raportul compartimentului contabilitate;
-Avizul comisiilor de specialitate;
-Prevederile art.12 și 13 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor,republicată,cu modificările și
completările ulterioare;
-Conform OUG nr.28 din 10.04.2013 privind Programul Național de Dezvoltare locală” Modernizarea
satului romănesc” ,domeniul de interes-reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate și
încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu drumuri judetene,drumuri de interes
local,respective drumuri comunale și/sau drumuri publice în interiorul localităților;
-Conform Ordinului nr.1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală;
-In conformitate cu prevederile Legii 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 indicatorii tehnico-economici pentru susținerea implementării proiectului “
Modernizare străzi în comuna Romanu”,judetul Braila,conform Anexei care face parte din prezenta
hotarare.
Art.2.Se mandateaza doamna Ioniță Steluța, Primar al comunei Romanu cu sprijinul
Consiliului local Romanu,judetul Braila.
Art.5.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul
contabilitate.
Art.6.Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei
Prefectului Judetul Braila, precum si celor interesati.
Președinte de ședință,
Mocanu Viorel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

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 Ă R Ă R E A Nr.67
Din 28 August 2017
Privind : aprobarea cofinanțării din partea beneficiarului pentru susținerea implementării
proiectului “ Modernizare străzi în comuna Romanu”,judetul Braila .
Consiliul Local al comunei Romanu intrunit in sedinta ordinara din data de 28.08 .2017;
Avand in vedere :
-Expunerea de motive initiata de primarul localitatii Romanu;
-Raportul compartimentului contabilitate;
-Avizul comisiilor de specialitate;
-Prevederile art.12 și 13 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor,republicată,cu modificările și
completările ulterioare;
-Conform OUG nr.28 din 10.04.2013 privind Programul Național de Dezvoltare locală” Modernizarea
satului romănesc” ,domeniul de interes-reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate și
încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu drumuri judetene,drumuri de interes
local,respective drumuri comunale și/sau drumuri publice în interiorul localităților;
-Conform Ordinului nr.1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală;
-In conformitate cu prevederile Legii 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 asigurarea unei cofinanțări din partea beneficiarului de 278.708,09 lei pentru
susținerea implementarii proiectului
“ Modernizare străzi în comuna Romanu”,judetul Braila,
conform anexei care face parte din prezenta hotărăre și a cerințelor PNDL.
Art.2.Se mandateaza doamna Ioniță Steluța, Primar al comunei Romanu cu sprijinul
Consiliului local Romanu,judetul Braila.
Art.5.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul
contabilitate.
Art.6.Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei
Prefectului Judetul Braila, precum si celor interesati.
Președinte de ședință,
Mocanu Viorel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU

H O T A R A R E A NR. 68

din 28 August 2017
privind: acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al Comunei Romanu in
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
”ECO DUNAREA” Braila

Consiliul Local al Comunei Romanu, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinară la data
de28.08.2017 ;
Avand in vedere:
- Adresa nr. 858/07.08.2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila, privind
necesitatea acordarii in prealabil a unui mandat special Primarulului Comunei, in calitate de reprezentant legal al
Comunei, prin Hotarare a Consiliului Local, pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatiei prelungirea duratei
Contractului de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a
serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la
Depozitul ecologic Muchea” ;
- Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată – art. 8 alin. 3 lit. c,
art. 10 alin.(5) si alin (5^1) si art. 32 alin. (4);
- Hotararea nr.3 din 14.02.2013 privind “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport
deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la Depozitul ecologic
Muchea”, prin procedura de licitatie deschisa, aprobata in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila;
- Hotararea Consiliului Local al Comunei Romanu nr 5 din 30.01.2013 privind aprobarea delegarii prin
concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea;
- Contractul de concesiune nr.390/287 din 17 iunie 2013, avand ca obiect “Delegarea gestiunii prin
concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea” - art.8, alin.1 ;

- Prevederile art.16 alin.3 lit.o) coroborate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila;
- Referatele de aprobare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Romanu;
In temeiul prevederilor art.11, art. 14, art.36 alin.1, alin.2 lit. d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) punctul
14 si alin.7 lit.a), art.45 alin.1, art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

2.

HOTARASTE:
Art.1 - Se acorda mandat special doamnei Ionita Steluta, primarul Comunei Romanu, ca reprezentant
legal al Comunei Romanu, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”
Braila, sa voteze:
•

prelungirea duratei contractului pentru perioada succesiva de un an si jumatate, incepand cu data de
18.12.2017, si va inceta automat la momentul in care Sistemul de Management Integrat al Deseurilor va
deveni operational, in conformitate cu art. 8 alin. (1) din Contractul de Concesiune avand ca obiect:
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de
colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea”, conform Actului
Aditional nr. 7 prevazut la Anexa 1, parte integranta din prezenta Hotarare ;

•

Actul Aditional nr. 7 se va incheia intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”
Braila, in calitate de concedent, in numele si pe seama membrilor Asociati si SC RECORWOOD SRL, in
calitate de concesionar.

Art.2. Se acorda mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila, cu
sediul in municipiul Braila, str Soseaua Buzaului nr. 3A – corp 2, judetul Braila, inscrisa in Registrul Asociatiilor si
Fundatiilor de la Grefa Judecatoriei Braila, cu nr. 20/10.07.2009 , al carei membru este Comuna Romanu, sa
semneze - in numele si pe seama Comunei Romanu - Actul Aditional nr. 7 la Contractul de concesiune
nr.390/287/17.06.2013 avand ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri
menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea”,
prin reprezentantul sau legal Presedintele Asociatiei, Domnul Francisk Iulian Chiriac .
Art.3 - Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Doamnei Primar Ionita Steluta personal prin
participarea la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila.
Art.4 - Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicata Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila si altor institutii interesate.

Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 28.08.2017, cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11
consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR COMUNA,

MOCANU VIOREL

ZAINEA CRISTIAN GEORGE

ROMANIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU
HOTĂRÂREA nr 69
din 28 August 2017
Privind - reactualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Romanu
Consiliul local al comunei Romanu întrunit în sedinţa ordinară din data de 28. 08.2017 .
Văzând :
- Expunerea de motive a primarului comunei Romanu,judeţul Brăila ,
- Referatul compartimentului contabilitate din cadrul Institutiei Primarului com.Romanu;
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Romanu ;
Comform prevederilor art 3,alin ( 4) ,art 21 si art 22 din Legea nr 213/ 1998 actualizată , privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteea ,art 36 alin ( 2 ) lit ( c) , alin 5 , lit ,, a “ din Legea nr 215 /2001
republicată , privind administraţia publică locală ,precum şi art VI, VII ,X din Anexa nr 1 a H.G.R. 548/ 1999
privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
comunelor , oraşelor,municipiilor şi judeţelor ;
Conform prevederilor Legii nr.287/2009 privind Codul Civil,republicată,cu modificarile si completarile
ulterioare;
Conform prevederilor OG nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în
patrimoniul institutiilor publice si Ordinul nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice;
În baza art.36 alin.1 si 2 lit c

din Legea nr 215 /2001 republicată si modificata ulterior;

In temeiul art 45 , alin (1 ) din Legea nr 215 /2001
administraţia publică locală ;

HOTĂRĂŞTE:

republicată si modificata ulterior, privind

Art 1. Se aproba si reactualizeaza Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Romanu actualizat conform Anexei nr 1 , prin completarea cu pozitia 35 parte integrantă din prezenta
hotărâre ;
Art 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotarâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii
Consiliului local nr .17 din 26.02.2015 ;
Art 3 , Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate şi instituţiilor abilitate ;

Preşedinte de sedinţã ,
Mocanu Viorel

Contrasemneazã,
Secretar comună ,
Zainea Cristian George

