ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU

H O T A R A R E A NR.78
din 31 Octombrie 2017
Privind : aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si a
Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata in perioada de programare 2014 – 2020 actualizate (august 2017), care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020
Consiliul Local al Comunei Romanu, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinară la data
de 31.10.2017;
Avand in vedere:
- Adresa nr.881 din 06.10.2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea
Braila, prin care ni s-a solicitat aprobarea Listelor de Investitii Prioritare pe sistemele de
alimentare cu apa si apa uzata - actualizate (august 2017) si ni s-au comunicat :
- Adresa nr.33298 din 02.10.2017 a Operatorului inregistrata la Asociatie sub
nr.863 din 03.10.2017, prin care i se solicita sprijin Asociatiei, pentru adoptarea de
catre organele deliberative ale membrilor Asociati, a Hotararilor de aprobare a
Listelor de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si apa uzata in
perioada de programare 2014 – 2020 – Actualizate (august 2017);
- Lista de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa in perioada de
programare 2014 – 2020 – Actualizata (august 2017);
- Lista de Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata in perioada de programare
2014 – 2020 – Actualizata (august 2017);
- Avizul Comisiei Tehnico-Economice nr.19437 din data de 02.10.2017 pentru
„Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul
Braila in perioada 2014-2020” – Faza studiu de fezabilitate -.
- Centralizatorul principalilor Indicatori tehnico-economici ai investitiilor pe
sistemul de alimentare cu apa si pe sistemul de canalizare;
- Principalii Indicatori tehnico-economici ai investitiilor;

- Hotararea nr.45 din 18.09.2014 privind avizarea Listelor de Investitii Prioritare pe
sistemele de alimentare cu apa si pe sistemele de apa uzata, care se vor realiza prin Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada
2014 – 2020 - a Consiliului Local al Comunei Romanu;
- Hotararea nr.13 din 30.09.2014 privind avizarea Listelor de Investitii Prioritare pe
sistemele de alimentare cu apa si pe sistemele de apa uzata, care se vor realiza prin Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada
2014 – 2020 - a Adunarii Generale a Asociatiei;
- Hotararea nr.23 din 19 martie 2015 pentru aprobarea Master Planului privind
sistemul de alimentare cu apa si canalizare al judetului Braila – versiunea definitiva –
Februarie 2015 - a Consiliului Local al Comunei Romanu;
- Hotararea nr.17 din 29.04.2015 pentru aprobarea Master Planului privind sistemul de
alimentare cu apa si canalizare al judetului Braila – versiunea definitiva – Februarie 2015 - a
Adunarii Generale a Asociatiei;
- Hotararea nr.26 din 12.10.2017 privind avizarea Listei de Investitii Prioritare pe
sistemele de alimentare cu apa si a Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata in
perioada de programare 2014 – 2020 - actualizate (august 2017), care se vor realiza prin
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in
perioada 2014 – 2020 - a Adunarii Generale a Asociatiei;
- prevederile art.17 alin.2 litera b) punctul 3 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Dunarea Braila;
- prevederile art.37 alin.1 si alin.3 din Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare, republicata in anul 2015, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Rapoartele comisiilor de specialitate;
In temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit.b), c), d), e), alin.4 lit.e) si lit.f),
alin.6 lit.a) punctul 14 si alin.7 lit.a), art.37, art.45 alin.1 si alin.2 lit.d), 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, coroborate cu prevederile art.17 alin.2 lit.b) punctul 3 din Statutul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;

HOTARASTE:

Art.1 – (1) Se aproba Lista de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa in
perioada de programare 2014 – 2020 – Actualizata (august 2017), conform Anexei nr.1 - parte
integranta din prezenta Hotarare.
(2) Investitiile din Lista prevazuta la alin.(1), se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020.
Art.2 – (1) Se aproba Lista de Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata in perioada
de programare 2014 – 2020 – Actualizata (august 2017), conform Anexei nr.2 - parte integranta
din prezenta Hotarare.
(2) Investitiile din Lista prevazuta la alin.(1), se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020.
Art.3 – Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Romanu
doamna Ionita Steluta, iar Secretarul Comunei o va comunica Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Dunarea Braila si altor institutii interesate, in termen legal.

Aceasta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi, din numarul total de 11
consilieri locali in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul total al consilierilor
locali in functie.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Prozan Eugenia

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU
H O T A R A R E A NR.79
din 31 Octombrie 2017
Privind : aprobarea contributiei de 1% la cofinantarea Asistentei Tehnice, de catre Unitatea
Administrativ Teritoriala Comuna Romanu, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor din
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Braila, in perioada
de programare 2014 – 2020
Consiliul Local al Comunei Romanu, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinară la data de
31.10.2017
Tinand cont de :
- Adresa nr.883 din 06.10.2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila prin
care ni s-a solicitat adoptarea prezentei Hotarari si ni s-au comunicat :
- Adresa nr.33298 din 02.10.2017 a Operatorului inregistrata la Asociatie sub nr.863 din
03.10.2017, prin care i se solicita sprijin Asociatiei, pentru adoptarea de catre organele
deliberative ale membrilor Asociati, a Hotararilor privind asigurarea cofinantarii Proiectului de
Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire prin
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020;
- Contractul de Finantare – Programul Operational Infrastructura Mare nr.27 din 13.02.2017
inregistrat la Operator sub nr.3194 din 17.02.2017 incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale,
Administratiei Publice si Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operational Infrastructura Mare si Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA
in calitate de Beneficiar al finantarii;
- Centralizatorul privind calculul contributiei la cofinantarea in procent de 1% pentru Asistenta
Tehnica datorata de UAT-urile Beneficiare ale investitiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Braila in perioada de programare 2014 – 2020, in
care la pozitia 22 figureaza UAT Comuna Romanu.
-Adresa nr.933 din 18.10.2017 a ADI Dunarea Braila prin care s-a comunicat adresa
nr.19658/18.10.2017 privind revizuirea contribuției;
Avand in vedere:
- Hotararea nr.78 din 31.10.2017 a Consiliului Local al Comunei Romanu privind aprobarea
Listelor de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si pe sistemele de apa uzata in
perioada de programare 2014 – 2020 - actualizate (august 2017);

- prevederile Articolului 1 - Obiectul Contractului de Finantare - alin.1 si alin.2 si ale
Articolului 3 - Valoarea Contractului din Contractul de Finantare – Programul Operational
Infrastructura Mare nr.27 din 13.02.2017 inregistrat la Operator sub nr.3194 din 17.02.2017;
- prevederile alineatului 1, ale alineatului 8 – potrivit carora „in intelesul art.3 alin.1 din CG,
valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului reprezinta cofinantarea autoritatilor publice locale” si ale
alineatului 13 din Articolul 1 - Drepturi si obligatii suplimentare ale Partilor din Sectiunea I. Conditii
Specifice aplicabile sectorului de apa / apa uzata din Anexa 1 – Conditii Specifice aplicabile
Programului

Operational

Infrastructura

Mare

2014-2020,

Axa

prioritara

3.

Dezvoltarea

infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2.
Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a
alimentarii cu apa potabila a populatiei - la Contractul de Finantare;
- prevederile alineatului 7 - Finantarea investitiilor si cofinantarea - (numerotare corectata din
alineatul 8 in alineatul 7 prin Actul Aditional nr.1 la Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din
10.09.2009, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei nr.10 din 07.05.2010) din Articolul
36 - Preturile, Tarifele si alte Surse de Venit din Capitolul 1 - Sistemul Financiar din Titlul II Sistemul Financiar si Sistemul Contabil din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a
Gestiunii nr.670 din 10.09.2009;
- prevederile Articolului 16 – Drepturile Delegatarului alineatul 1) punctele 1, 2, 3, 4 si 5 si ale
Articolului 17 alineatul 7, alineatul 8, alineatul 9, alineatul 14, alineatul 15,

alineatul 21,

alineatul 27 - Alte obligatii pentru Delegatar - punctele 3, 5, 6, 7, 8 si 9 – Obligatiile Delegatarului din
Capitolul III – Partile Contractante, Sectiunea 1 – Drepturile si Obligatiile Delegatarului din Titlul I –
Dispozitii Generale privind Delegare din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii
nr.670 din 10.09.2009;
- prevederile art.8 alin.1 si alin.3 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice
nr.51/2006, republicata in anul 2013, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.225 din 17 noiembrie
2016;
- prevederile literei g) a alin.3 din art.8 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice
nr.51/2006, republicata in anul 2013;
- prevederile art.9 alin.1 litera d) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice
nr.51/2006, republicata in anul 2013;
- prevederile art.12 alin.1 litera g) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
nr.241/2006, republicata in anul 2015;
- prevederile art.4 alin.1 si alin.2, ale art.5 alin.1 litera c), litera e), litera g) si litera h) si ale
art.17 alin.2 lit.b - Strategia de Dezvoltare (include si Master Planul pentru Servicii si nu reprezinta

numai Master Planul) - punctele 1 si 2 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea
Braila;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) si lit.f), alin.6) lit.a) punctul 14,
art.37, art.45 alin.1 si alin.2 litera a) si litera d), 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;
H O T A R A S T E:
Art.1 Se aproba contributia la cofinantarea Asistentei Tehnice, de catre Unitatea Administrativ
Teritoriala Comuna Romanu, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in valoare de 612.914,93
EURO din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Braila,
in perioada de programare 2014 – 2020.
Art.2 Se aproba contributia la cofinantarea Asistentei Tehnice in suma de 256 lei, care
reprezinta procentual 1% din valoarea investitiilor, pentru care Unitatea Administrativ Teritoriala
Comuna Romanu are calitatea de Beneficiar direct.
Art.3 Suma de 260 lei a fost calculata conform metodologiei din Centralizatorul privind calculul
contributiei la cofinantarea in procent de 1% pentru Asistenta Tehnica datorata de UAT-urile
Beneficiare ale investitiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata
in Judetul Braila in perioada de programare 2014 – 2020 - Anexa si parte integranta din prezenta
Hotarare - in care la pozitia 22 figureaza UAT Comuna Romanu.
Art.4 (1) Se aproba includerea sumei de 260 lei in Bugetul pe anul 2017 al Unitatii
Administrativ Teritoriale Comuna Romanu, cu destinatia prevazuta la Art.2 de mai sus.
(2) Suma de 260 lei va fi virata pana cel tarziu la data de 20 Noiembrie 2017 in contul RO66
RNCB 0048 0240 8727 0126 al SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, deschis la BCR
Braila, in calitatea sa de Beneficiar al finantarii in Contractul de Finantare – Programul Operational
Infrastructura Mare nr.27 din 13.02.2017.
Art.5 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Romanu doamna
Ionita Steluta, iar Secretarul Comunei va comunica un exemplar original al Hotararii - Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila imediat dupa adoptare - si altor institutii interesate, in
termenul legal.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Prozan Eugenia

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Zainea Cristian George

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.80
Din 31.10.2017
Privind: aprobarea tăierilor de arbori în crang, de jos, pe o suprafata de 35,1 ha.(ua 34 G-0,5 ha si 34 H34,6 ha),curatiri pe 0,5 ha in UA 34 G si împaduriri pe o suprafata de 2,9 ha(34 A-1,9 Ha,34 C-06 ha si 34 L 0,4 ha. din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Braila, proprietate publică a Comunei Romanu, situat
în extravilanul satului Romanu.
Consiliul Local al Comunei Romanu întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 .10. 2017
Având în vedere:
- Adresa nr.3532/30.08.2017 a Ocolului Silvic Lacu-Sărat ,Procesul verbal dintre Ocolul Silvic Lacu Sarat si
Primaria Romanu inregistrat sub nr.5459/11.10.2017 privind lucrari care trebuiesc executate
- Expunerea de motive a primarului Comunei Romanu;
- Raportul d-lui ing.Dragostin Marian,compartimentul agricol;
-In baza Contractului de prestari servicii Silvice nr.1379/6.03.2017 dintre Ocolul Silvic Lacu Sarat si Primaria
Romanu.
-Avizele comisiilor de specialitate;
-Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic,cu complectarile si modificarile ulterioare;
-Ordinul nr.8139/21.08.2017 si Decizia nr.242/18.08.2017 a Gărzii Forestiere Focșani
- Anexa nr.25,poziţia nr. 23 din lista bunurilor aparţinând domeniul privat al Comunei Romanu, însuşită prin
HCL nr.18/2015 ;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi art. 45, alin. (3), din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republiată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă tăieri rase in crang,de jos, pe o suprafata de 35,1 ha.(ua 34 G-0,5 ha si 34 H-34,6 ha),curatiri
pe 0,5 ha in ua 34 G si impaduriri pe o suprafata de 2,9 ha(34 A-1,9 Ha,34 C-06 ha si 34 L -0,4 ha. din fondul
forestier administrat de Ocolul Silvic Braila, proprietate publică a Comunei Romanu, situat în extravilanul
satului Romanu.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul Comunei Romanu.
Art. 3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului-judetul Braila si tuturor
persoanelor interesate .

Președinte de ședință,
Consilier,
Prozan Eugenia

CONTRASEMNEAZA,
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

PROCES VERBAL

Astăzi 31.10.2017 , orele 14,30 la Primaria comunei Romanu are loc şedinţa ordinară a
Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.184/24.10.2017 a d-nei primar, avănd programul ordinei de zi
conform convocatorului anexat .
D-ul consilier Vasilache Dumitru o propune pe d-na Prozan Eugenia pentru a fi presedinte de sedinta.
Propunerea a fost votata in unanimitate de voturi , emiţăndu-se în acest sens hotărărea nr.77.
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(Dn-a) 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 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 d-na primar,privind aprobarea aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de
alimentare cu apa si a Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata in perioada de programare 2014 –
2020 - actualizate (august 2017), care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020.

D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la punctul nr.1 al ordinei de zi
la care toate comisiile au fost de acord și supusă în plen a fost votată în unanimitate de voturi emiţăndu-se astfel
hotărărea cu nr.78.
D-ul(d-na) Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta
proiectul de hotarare privind

aprobarea contributiei de 1% la cofinantarea Asistentei Tehnice, de catre

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Romanu, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor din Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Braila, in perioada de programare 2014
– 2020.

D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la punctul nr.2 al ordinei
de zi la care toate comisiile au fost de acord, și supusă în plen a fost votată în unanimitate de voturi emiţănduse astfel hotărărea cu nr.79.
D-ul (d-na) Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta pct nr.3 al
ordinei de zi privind aprobarea tăierilor de arbori în crang, de jos, pe o suprafata de 35,1 ha.(ua 34 G-0,5 ha si
34 H-34,6 ha),curatiri pe 0,5 ha in UA 34 G si împaduriri pe o suprafata de 2,9 ha(34 A-1,9 Ha,34 C-06 ha si 34 L
-0,4 ha. din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Braila, proprietate publică a Comunei Romanu, situat
în extravilanul satului Romanu.

2.
D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la punctul nr.3 al ordinei de zi la
care toate comisiile au fost de acord și supusă în plen a fost votată în unanimitate de voturi, emiţăndu-se
astfel hotărărea cu nr.80.
D-ul(d-na) Presedinte de sedinta arata ca dacă nu mai sunt probleme la ordinea de zi se poate trece la
discutii.
D-na Primar a aratat ca noi vom fi obligati prin lege ca 25% banii scoși să-i punem intr-un cont separat
pentru a putea sa investim tot in modernizarea pădurii.Pomii din padurea de salcami au iesit din cioatele
ramase pe teren de la ultima toaletare facuta tot de Ocolul Silvic Lacu Sarat de prin anii 1993-1994.Crengile
rezultate din urma lucrarilor de toaletare le vom valorifica.
D-ul Sisu Dumitru,consilier,arata ca masa lemnoasa rezultata din toaletare crede că nici pe jumatate nu
vom scoate banii..
D-ul Chirpac Gheorghe,viceprimar,arata ca reprezentantii Romsilva,Ocolul Silvic Lacu Sarat care se
ghideaza după actele normative in vigoare,toti banii care vor fi scosi din vanzari vom înfiinta si replanta pe
anumite suprafete de teren o nouă pădure.
D-ul ing.Dragostin Marian, a aratat ca se scot cioatele si o sa iasă din nou lastari.După evaluarea
pădurii vom vedea ce putem face cu banii pentru reimpadurire.
La discutii d-ul Vasilache Dumitru,consilier,a aratat ca în perioada cand a fost primar,prin anul 1996 în
pădurea comunală mai sunt două postațe care nu s-au scos cioatele,în rest au fost date lemnele rezultate din
toaletare la scoli si gradinite.Au fost discutii mari cu reprezentantii Ocolului Silvic Slobozia ca voia sa ne ia
pădurea,parca era plantata de ei pe pămantul comunitătii locale.
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,
Prozan Eugenia

Intocmit,Secretar
Zainea Cristian George

