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H O T Ă R Ă R E A  Nr.71 

Din 20 Septembrie 2017 

              Privind : aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru susținerea implementării proiectului        
“ Modernizare  iluminat stradal în comuna Romanu”,judetul Braila  . 
 
Consiliul Local al comunei Romanu intrunit in sedinta ordinara din data de 20.09 .2017; 
Avand in vedere   : 
-Expunerea de motive initiata de primarul localitatii Romanu; 
-Raportul compartimentului contabilitate; 
-Avizul comisiilor de specialitate; 
- HG. Nr.1069/2007 privind Strategia energetic a Romaniei pentru perioada 2007-2020; 
-Directivele nr.2006/32/CE și 2012/27/CE a Parlamentului European 
-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; 
- Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public 
-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  iluminat stradal 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,                                            CONTRASEMNEAZĂ, 
                                Calu  Neculai                                                         Secretar comună, 
                                                                                                        Zainea Cristian George 
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H O T Ă R Ă R E A  Nr. 72 

Din 20 Septembrie 2017 

              Privind : aprobarea cofinanțării din partea beneficiarului pentru susținerea implementării 
proiectului “ Modernizare  iluminat stradal în comuna Romanu”,judetul Braila  . 
 
Consiliul Local al comunei Romanu intrunit in sedinta ordinara din data de 20.09 .2017; 
Avand in vedere   : 
-Expunerea de motive initiata de primarul localitatii Romanu; 
-Raportul compartimentului contabilitate; 
-Avizul comisiilor de specialitate; 
- HG. Nr.1069/2007 privind Strategia energetic a Romaniei pentru perioada 2007-2020; 
-Directivele nr.2006/32/CE și 2012/27/CE a Parlamentului European 
-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; 
- Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public 
-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  41.367,24 lei pentru 
susținerea implementarii proiectului   “ Modernizare  iluminat stradal 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,                                            CONTRASEMNEAZĂ, 
                              Calu  Neculai                                                          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 A R A R E A  NR.73 

Din  20 Septembrie 2017 

                                                  

 Privind:Aprobarea documentatiei de urbanism-Planul Urbanistic de Detaliu(PUD) pentru “amenajare Parc 
agrement sat Oancea,com.Romanu,” jud,Braila.  

          Avand in vedere: 

        -Proiectul “Amenajare parc agreement sat Oancea,com.Romanu”judetul Braila; 

        -Referatul d-lui ing.agronom Dragostin Marian,responsabil cu urbanismul la nivel de comună.                                                                                                                           
–    - Raportul privind informarea si consultarea publicului pentru documentatia PUD “amenajare Parc agrement sat 
Oancea,com.Romanu,” jud,Braila.  

       -Avizul Comisiei Tehnice pentru analizarea si avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului/ urbanism si 
executarea lucrarilor de constructii nr.18/01.09.2017 din cadrul Institutiei Arhitectului sef al judetului Braila; 

       -Avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiuliului local communal; 

        In conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism, modificata si 
completata prin OG nr.27/27.08.2008,aprobata prin Legea nr.242/23.06.2009;  

        In baza art.36 alin.1 si 2 lit. a si d,alin. 5 lit e din Legea nr.215/2001 republicata si modificata ulterior; 

        In temeiul art.45 alin. 1 si 2 lit. e din Legea nr.215/2001 republicata si modificata ulterior privind administratia 
publica locala; 

                                                                              H  O  T  A  R  A  S  T  E  : 

 Art.1. Se aproba documentatia de urbanism-Planul Urbanistic de Detaliu pentru   “amenajare Parc  agrement 
sat Oancea,com.Romanu,” jud,Braila.  



            Art.2.De aducere la îndeplinire a prezentului Planul Urbanistic de Detaliu răspunde d-ul Dragostin 
Marian,responsabil cu Urbanismul la nivelul UAT Romanu. 

 Art.3. D-ul  secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare Consiliului Judetean 
Braila,Institutia Arhitectului Sef,Institutiei Prefectului si tuturor persoanelor interesate. 

 

 

 

                        Presedinte de sedinta,                                                CONTRASEMNEAZA, 

                              Calu Neculai                                                              Secretar comuna, 

                                                                                                            Zainea Cristian George 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M A N I A  

JUDEŢUL BRĂILA  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU 

HOTĂRÂREA  nr.74  

din  20  Septembrie  2017  

Privind  -  reactualizarea   Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al  comunei Romanu  

Consiliul local al comunei Romanu întrunit în sedinţa  ordinară din data de 20. 09. 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  republicată si modificata ulterior, privind administraţia 
publică locală ; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 



 

 

Art.1. Se aprobă inventarul  bunurilor care aparţin domeniului public al  comunei Romanu, jud.Braila, 
actualizat , conform Anexelor nr 1 și 2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .   

 Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată  persoanelor interesate  şi instituţiilor abilitate .  

 

 

 

Preşedinte de sedinţă  ,                              Contrasemnează,  

        Calu Neculai                                    Secretar  comună , 

                  Zainea Cristian George  
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                                                                              HOTARAREA Nr.75 

      Din  20 Septembrie 2017 

              Privind: aprobarea Programelor  activităților edilitar-gospodărești  și a întreținerii drumurilor de imnteres 
local ce se vor desfășura în anul 2018 

             Avănd în vedere adresele nr.15549 si 15550/11.09.2017  si a Directiei Tehnice si Lucrari Publice din cadrul 
Consiliului Judetean Braila; 

            Avand in vedere informările și referatele  d-lui  Chirpac Gheorghe,viceprimar, cu privire la necesitatea 
intocmirii Programelor  activităților  edilitar-gospodărești  și a întreținerii drumurilor de interes local ce se vor 
desfășura în anul 2018. 

            Avizele comisiilor de specialitate; 

 In conformitate cu OGR nr.21/2002 privind gospodărirea localitatilor urbane si rurale,modificata si 
completată prin Legea nr.515/2002; 

 In conformitate cu OUG nr.43/1997,republicată privind regimul drumurilor precum si pentru evitarea blocării 
acestora în perioada timpului nefavorabil; 

            In baza art.36 alin. 1,2,lit. a ,d,alin. 3 lit.b,alin. 4 lit. a, alin. 6  lit.a,pct.2 din Legea nr.215/2001 republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

 In temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicata in 2007 privind administratia publica locala; 

 

 

                                                                H  O  T  A  R  A  S  T  E  : 

 



 

             Art.1.Se aprobă Programul pentru întreținerea drumurilor de interes local pentru anul 2018 conform anexei 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 

             Art.2.Se aprobă Programul  activitatilor edilitar gospodaresc pentru anul 2018 conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

 Art.3.D-ul Chirpac Gheorghe,viceprimar,va răspunde de ducere la îndeplinire al  Planurilor anuale de lucrari  
sau  actiuni edilitar –gosodărești de interes local și a întreținerii drumurilor ce se vor desfășura în anul 2018 

 Art.4.D-ul secretar de comuna va populariza prin orice mijloace de informare 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.76 

                                                                                          Din  20.09.2017 

 Privind  aprobarea Planului de măsuri al Comitetului Local pentru Situații de Urgență pentru 

imbunatatirea sistemului de avertizare/alarmare a populatiei. 

 Avănd în vedere:  

              - Raportul șefului SVSU Romanu;   

             -  Hotararea nr.15 din 18.09.2017 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Braila; 

  - Planul de măsuri al Comitetului Local pentru Situații de Urgență  

 În baza OUG nr.21/2014 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgentă,aprobată cu 

modificari și completări prin Legea nr.15/2005; 

 În baza HGR nr.1491/2004 privind modelul structurii organizatorice,atribuțiile și dotarea comitetelor 

pentru situații de urgență; 

 Tinand cont de Legea nr.481/2004 privind protectia civila(republicata) cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 Avizele Comisiilor de specialitate; 

 In conformitate cu prevederile art.36 alin.2,lit.c,alin.6,lit.a,pct.8 ,13 și 14 din Legea 

nr.215/2001,republicată,cu modificările și completările ulterioare; 

 In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001,republicată,cu modificările și completările ulterioare privind 

administrația publică locală; 

                                                                             H O T A R E S T E: 

 



 

            Art.1.Se aprobă Planul de măsuri al comunei pentru imbunatatirea sistemului de avertizare/alarmare a 

populatiei conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărăre. 

 Art.2.De aducere la îndeplinire al prezentelor programe raspunde d-na Ioniță Steluța,primar al comunei 

Romanu,judetul Brăila. 

 Art.3.D-ul secretar de comună vă aduce la cunoștiință persoanele interesate. 

 

 

 

 

                      Președinte de ședință,                                        CONTRASEMNEAZA, 

                            Calu Neculai                                                       Secretar comună, 

                                                                                                   Zainea Cristtian George 

 

 


