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 H O T A R A R E A  Nr.82 
                                                                  Din  20.11.2017 
 
 
                   Privind : stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul  fiscal  2018. 
                   
                   La initiativa Primarului comunei Romanu,jud.Braila;  
                   Avand in vedere: 
            - Expunerea de motive a primarului comunei Romanu,judetul Braila; 
            -Referatul compartimentului contabilitate cu privire la necesitatea aprobarii unor taxe locale 
pentru atragerea la bugetul local a unor surse financiare ; 
           - Avizele comisiilor de specialitate; 
 - Legea nr.196/29.09.2017 pentru modificarea art.465 din Legera nr.227/2015; 
           - Legea nr.227/10.09.2015 cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul Fiscal ; 
și HG nr.1/2016,modificată, privind Normele metodologice de aplicare a acestuia. 
          -  OUG nr.50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală; 
          -In baza art. 27 din Legea nr.273\2006 modificata si completata ulterior privind finantele publice    
locale ; 
           -In baza Legii nr.351\2001,modificată, privind planul de amenajare al localitatilor si Planul 
Urbanistic General aprobat prin HCL.Nr.36 din 5.08.2016; 
            Conform art.36 alin1 si 4 lit a. si c. din Legea nr.215\2001 republicata ,cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
            In temeiul art.45,alin2 lit a. si c. 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 Incepand cu data de 01 Ianuarie 2018  impozitele si taxele locale aplicabile in anul  fiscal 
2018  vor fi  dupa cum urmeaza : 
                                                                             
 
                                                                      TITLUL IX 
                                                     IMPOZITE SI TAXE LOCALE 
                                                         IMPOZITUL PE CLADIRI 
 
 



 
                                                                             2. 
                                                           ART.457 CODUL FISCAL 
                     Pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă,aflate în proprietatea persoaneloer fizice 
,impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,1% asupra valorii 
impozabile a clădirii.             
 
Tipul cladirii                                                                  Nivelurile indexate pentru anul  
                                                                                        2018. Valoare impozabila 
                                                                                                           Lei\mp. 
                                                                                     Fara instalatii de apa,canalizare 
                                                                                        electricitate sau incalzire 
A)Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat,din caramida----------------------------------------- 600 

 arsa,piatra naturala sau alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si\sau chimic.             
B)Cladiri cu pereti exteriori din lemn.din piatra naturala,din caramida nearsa din valatuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic si\sau chimic----------------------------------------------200  
C)Cladire_anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau   din orice alte 
materiale rezultate in urma unui tratament chimic si\sautermic…………………………....---- 175 
D)Cladire_anexa cu pereti exteriori din lemn , piatra naturala,din valatuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament chimic si\sau termic…………………………......................................  75 
E)In cazul cotribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si\sau la 
mansarda,utilizate ca locuinta,in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la1it A- D………..75% 
F)In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol,la  demisol si\sau la 
mansarda,utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta.in oricare dintre tipurile de cladiriprevazute la litere-
le A-D……………………………………………...........................................................--------- 50%   
 
Valoarea impozabilă a clădirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata 
clădirea,prin inmultirea valorii determinate conform art.457 alin.2-5 prevazut in tabel : 
 
…..…………………………………………………………………………………………. 
Zona in cadrul                                                  nivelurile impozitului pe ranguri de         
localitati                                                                       localitati  
…………………………………………………………………………………………….. 
                                                                            
                                            Rangul               IV.sat Romanu                     V.sat Oancea 
…………………………………………………………………………………………….. 
Zona  A                                                                1,10                                    1, 05  
……………………………………………………………………………………………… 
Zona  B                                                                1,05                                    1,00 
……………………………………………………………………………………………… 
Zona  C                                                                1,00                                       - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                        
SATUL ROMANU -zona A  reprezinta  cladirile si terenurile situate în intravilan ,pe o parte si de alta 
strazilor  Republicii si  Brailei. 
                  - zona B reprezinta  cladirile si terenurile situate în intravilan ,pe o parte si de alta a strazilor : 
Trandafirului,Ulmului,Scolii,Teiului,Salcamilor,Mihai Eminescu,Morii,Sfatului,Tineretului și Agricultorilor. 
               - zona C. reprezinta cladirile si terenurile situate în intravilan ,pe o parte si de alta a strazilor: 
Eternitatii  si Viitorului. 
                                                                            3. 
 



SATUL OANCEA- zona A  reprezinta  cladirile si terenurile situate în intravilan ,pe o parte si de alta 
strazii  Scolii. 
                               - zona B reprezinta  cladirile si terenurile situate în intravilan ,pe o parte si de alta a 
strazilor:Bujorului,Crinului,Castanului,Caisilor,Ciresului,Crizantemelor,Dudului,Liliacului,Lalelelor,  
Narciselor,Prunilor,Rozelor,Salciilor,Toporasilor,Teilor si Trandafirilor. 
 
                                                              ART.458 
                     Pentru clădirile nerezidențiale și clădirile anexă,aflate în proprietatea persoaneloer fizice 
,impozitul pe clădiri se calculează cota de  1% conf . alin. 1 asupra valorii impozabile a clădirii sau 
2%  conform alin.4.                                                                                                                                         
-Pentru clădirile  nerezidentiale ale persoanelor fizice, cu destinatia agricolă  impozitul este de 0,4% 
din valoarea impozabilă- alin.3   

           ART. 460                                                                                         
Pentru clădirile  rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice,impozitul se calculeaza prin aplicarea 
cotei de 0,2%  conform alin.1  
                  Clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice se impoziteaza cu 1,00 % daca 
au raportul de reevaluare cu o vechime mai mica de 3 ani si 5 ,00 % daca raportul de reevaluare este mai 
mare de 3  ani conforma lin.2,6 si 8 
-Pentru clădirile  nerezidentiale ale persoanelor juridice, cu destinatia agricolă  impozitul este de 0,4% 
din valoarea impozabilă- alin.3   
 
 
                              CAP III   IMPOZITUL si  TAXA PE TEREN INTRAVILAN 
 
 
Impozitul\taxa pe terenurile amplasate in intravilan-CATEGORIA-TERENURI   CURTI-                         
CONSTRUCTII 
                        Art.465 alin.2  la Codul Fiscal (schimbarea modalității de calcul) 
……………………………………………………………………………………………. 
Zona in cadrul                                                  nivelurile impozitului pe ranguri de         
localitati                                                                       localitati  Lei/ha 
…………………………………………………………………………………………….. 
                                  RANGUL                     IV.Romanu                         V.Oancea 
…………………………………………………………………………………………….. 
A                                                                         900                                      700    
……………………………………………………………………………………………… 
B                                                                        700                                       600 
……………………………………………………………………………………………… 
C                                                                         500                                      - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
              IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN ORICE ALTA 
CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT DE TERENURI CU CONSTRUCTII  
                                     Art.465  alin. 4 Cod fiscal(schimbarea modalității de calcul) 
 
 
                                                                  4. 
 



 
…………………………………………………………………………………………… 
Categoria de folosinta\zona                                         nivelurile indexate lei\ha 
…………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                            
                                                                                         ROMANU              OANCEA 
                                ZONA                                            A.      B.      C.           A.       B. 
…………………………………………………………………………………………… 
1.Teren arabil                                                                 28     21     19           28       21 
…………………………………………………………………………………………… 
2.Pasune                                                                         21     19     15           21       19 
…………………………………………………………………………………………… 
3.Faneata                                                                        21     19     15           21       19 
…………………………………………………………………………………………… 
4. Vie                                                                             46      35     28           46      35 
…………………………………………………………………………………………… 
5.Livada                                                                         53      46     35          53      46 
…………………………………………………………………………………………… 
6.Padure sau alt teren cu vegetaie forestiera                  28     21     19           28      21 
…………………………………………………………………………………………… 
7.Teren cu ape                                                                15    13        8           15      13 
…………………………………………………………………………………………… 
 
                                                         Art.465 alin.5 
 
Suma stabilita conforma lin.4 se inmulteste cu coeficientul de corectie prevazut astfel: 
 
Sat Romanu                   Rangul IV                1,1 
Sat Oancea                     Rangul V                 1,0 
 
    
                                          -TERENURI SITUATE IN EXTRAVILAN 
 
                                                      
              IMPOZITUL\TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN 
 
Art.465 alin.7 Cod fiscal 
……………………………………………………………………………………………… 
Nr.crt.           Categoria de folosinta\zona                        Romanu                 Oancea   
                                                                                          Lei\ha                        Lei\ha 
……………………………………………………………………………………………… 
1.Teren cu constructii                                                              26                         22 
2.Arabil                                                                                    45                         42 
3.Pasune si faneata                                                                  22                          20 
4.Vie pe rod,alta decat cea prevazuta la nr.crt.5.1                  50                         48 
5.Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera                          12                            8 
6.Livada pe rod,alta decat cea prevazuta la nr.6.1                  50                          48 
7.Teren cu apa,altul decat cel cu amenajari piscicole               2                            1 
8.Teren cu amenajari piscicole                                               28                          26 
 
                                                                       5. 
 



# Impozitul \taxa pe cladiri se plateste anual,in doua rate egale,pana la datele de 31 martie si 30 
septembrie,inclusiv                                                                                                                                # 
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri  conf.art.462 alin.2 din Codul Fiscal,datorat  
pentru intregul an de catre contribuabil,pana la data de 31 martie 2016 se acorda o bonificatie 
de  pănă 10%. 
SCUTIRI IMPOZIT CLADIRI conform art.456  CODUL FISCAL 
# Impozitul \taxa pe teren se plateste anual,in doua rate egale,pana la datele de 31 martie si 30 
septembrie,inclusiv 
# Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren conf.art.467 alin. 2 din Codul Fiscal,datorat pe 
intregul an de catre contribuabil pana la 31.03.2016 se acorda o bonificatie de pănă 10%. 
SCUTIRI IMPOZIT TEREN conform art.464 CODUL FISCAL 
 
 
                                                                    CAP IV.  
 
                                IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Se calculează in funcție de tipul mijlocului de transport conform art.470 alin.1,2,3,4,5,6,7,8,9. 
 
SCUTIRI  IMPOZIT  MIJLOACE  DE TRANSPORT-conform art.469 CODUL FISCAL 
                                                                                  
 
                                                                  CAP V.                                                                                 
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR 
Art.474  ALIN.1 Cod fiscal 
…………………………………………………………………………………………….. 
Taxe penbtru eliberarea certificatelor de urbanism            Nivelurile indexate pentru 2016 
 Suprafata pentru care se obtine certificatul de 
                          Urbanism                                                                 taxa lei 
…………………………………………………………………………………………….. 
a. Pana la 150mp. Inclusiv                                                                   6 
……………………………………………………………………………………………… 
b. intre 151 si 250 mp. Inclusive                                                          7 
……………………………………………………………………………………………… 
c. Intre 251 si 500mp. Inclusiv                                                             9                   
……………………………………………………………………………………………… 
d. Intre 501 si 750 mp. inclusiv                                                          12 
……………………………………………………………………………………………… 
e. Intre 751 si 1000 mp.inclusiv                                                         14 
…………………………………………………………………………………………….. 
f. peste 1000 mp.                                                                                14 + 0,01 lei \mp                           
                                                                             pentru fiecare mp.care depaseste 1000 mp 
……………………………………………………………………………………………… 
In zona rurală taxa pentru eliberarea Certificatului de urbanism este egală cu 50% din taxa stabilita 
conform  art.474 alin.1 
In zona rurală taxa pentru  prelungirea  Certificatului de urbanism este egală cu 30% din taxa stabilita 
conform  art.474 alin.1 
-Taxa pentru avizarea Certificatului de urbanism ------------------------------------------ = 15 lei 
 
                                                                         6. 
 
 
 



 
 
-Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire locuinta sau cladire-anexa este egală cu 0,5% din 
valoarea autorizata a constructiilor 
-Taxa pentru prelungirea Autorizatiei de construire este egală cu  30% din cuantumul taxei de 
autorizare. 
-Taxa pentru desfiintare locuinte este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a impozitului pe cladiri. 
-Taxa pentru organizare șantier in vederea realizarii unei constructii ,este egală cu 3% din valoarea 
autorizata a lucrarilor de organizare santier. 
-Taxe pentru  eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari  -----------------------------= 15  lei/mp 
 afectat 
 -Taxe pentru eliberarea autorizatiei de construire ptr. Chioscuri tonete,cabine,spatii de expunere               
situate pe caile si in spatii publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de 
 afisaj,a firmelor si a reclamelor    ------------------------------------------------------------= 8 lei/mp      
-Taxe pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile  de racorduri si bransamente la retelele                    
 pubice de apa, canalizare,gaze termice,energie electrica,telefonie si televiziune prin cablu.           
……………………………………………………………. …………………--------- = 13 lei/racord              
  -Taxa pentru  eliberarea certificatului de nomenclatura   stradală si adresă -----------=   9 lei 
                                                                              
ART.475 din CODUL FISCAL 
-Taxe pentru eliberarea atestatului de producător,respectiv pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol -------------------------------------------- = 80 lei 
- Persoanele a cărăr activitate  se incadrează în grupele 561-restaurante,563-baruri si alte activitati de 
servire al bauturilor  și  932-alte activitati recreative si distractive potrivit   Clasificării activitatilor din 
economia Națională-CAEN ,actualizata  de INS nr.337/2007,datorează bugetului local al comunei o 
taxa pentru eliberarea/viza anuală a autorizatiei privinsd desfasurarea activitatii de alimentatie 
publica,in funcție de suprafata afarenta activitatilor respective. 
 
a)  400  lei pentru o suprafată de pănă la 500 mp.inclusiv 
b)  800  lei pentru o suprafata mai mare de 500 mp. 
 
SCUTIRE TAXE pentru eliberarea ceertificatelor,avizelor si autorizatiilor conform                          
art.476 cod fiscal                                                                                                             
                                                                                                      
 -Taxe pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei                             20  lei                                  
activitati economice in mediul rural.(viza anuala).  SC.,II,PF.                                                                
…………………………………………………………………………………………… 
Taxe pentru eliberarea autorizatiilor de functionare a  S.C II,PF.                         100 lei 
……………………………………………………………………………………………. 
 
                                                               CAP. VI.  
TAXE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 
                                                         Art.477  Cod fiscal 
 
Se calculeaza prin aplicarea cotei taxe respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate. 
 
                                                         Art.478 Cod fiscal 
 
 -In cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o  activitate economica =32 lei                      
 -In cazul oricarui alt panou sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate           = 23 lei 
                                                                        7. 
 



                                                                CAP. VII 
                                           IMPOZITUL PE  SPECTACOLE   
 
                                                          Art.481 cod fiscal 
 
Se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit astfel: 
a) In sumă de  2% in cazul unui spectacol de teatru,balet,opera,,manifestare muzicală,spectacol de circ 
sau orice competitive sportivă. 
b) In sumă de 5%  in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit.a 
SCUTIRI DE TAXE – In scopuri umanitare. 
SANCTIUNI-Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea 
disciplinara,contraventionala sau penală ,potrivit dispozitiilor legale in vigoare. 
                                                                                 
                                                                                                                                                                    
ANEXA-LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIRAE DE TIMBRU 
          Extras din norma  juridica                                                                                 LEI                                                                                                                               
                                                                                                                              Taxa locala 
1.Eliberarea certificatelor, adeverintelor si a oricaror   ----------------------------      10,00 
alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie 
                                                                                  
2.Eliberarea Certificatelor de proprietate asupra animalelor 
pe cap de animal 
-pentru animale sub 2 ani   ...............................................................--------------       5,00 
-pentru animale peste 2 ani   .............................................................--------------      8,00 
                                                                      
                                                                                                                                     LEI 
                                                                                                                               Taxă locală 
 
3.Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra 
  animalelor,pe cap de animal,in bilete de proprietate : 
-pentru animale sub 2 ani  ---------------------------------------------------------- ------      8,00 
-pentru animale peste 2  ani  -------------------------------------------------------- ------   10,00 
 
4. Eliberarea certificatelor fiscale     ------------------------------------------------ ----     25,00 
5. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, 
    sau substrase,distruse sau deteriorate  ------------------------------------------- --- conf. legii(100-200)lei 
                                                                                                                                   -  150,00 
6. Transcrierea,la cerere,in Registrele de stare civila romane a actelor  
de stare civila  intocmite de autoritatile straine -------------------------------------------    10,00 
7. Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere a actelor de stare civila - --------    10,00 
8.Inregistrarea ,la cerere,in actele de stare civila a schimbarii numelui pe cale 
   administrativa -------------------------------------------------------------------------------     10,00  
 
CAP5.    TAXE PENTRU ELIBERAREA TITLURILOR DE   
              PROPRIETATE  ASUPRA   TERENURILOR DOBANDITE   ------------     30,00 
 
 
 
 
                                                                            8. 
 
 



 
               IN BAZA  LEGII FONDURILOR FUNCIARE                                                                                 
    
        Art.2. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent ,raspunde de aducere la indeplinire a prezentei hotarari 
prin compartimentul contabilitate. 
        Art.3.D-ul secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare in masa persoanelor 
interesate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Președinte de ședință,                                                 Contrasemnează, 
                          Chirpac Gheorghe                                                      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.83 
                                                               Din  20  Noiembrie  2017 
 
 
                   Privind- stabilirea impozitelor si taxelor locale speciale pentru anul  fiscal  2018. 
 
                   La initiativa Primarului comunei Romanu,jud.Braila;  
                   Avand in vedere: 
            - Expunerea de motive a primarului comunei Romanu,judetul Braila; 
            -Referatul compartimentului contabilitate cu privire la necesitatea aprobarii unor taxe locale 
pentru atragerea la bugetul local a unor surse financiare ; 
 -Avizele comisiilor de specialitate; 
 - Legea nr.196/29.09.2017 pentru modificarea art.465 din Legera nr.227/2015; 
            - Legea nr.227/10.09.2015 cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul Fiscal ; 
și  HG nr.1/2016 ,modificată,privind Normele metodologice de aplicare a acestuia. 
          -  OUG nr.50/2015,modificată, pentru modificarea si completarea Legii nr.207/2015 privind Codul         
de Procedură Fiscală; 
          -In baza art. 27 din Legea nr.273\2006 modificata si completata ulterior privind finantele publice    
locale ; 
           -In baza Legii nr.351\2001 ,modificată,privind planul de amenajare al localitatilor si Planul 
Urbanistic General aprobat prin HCL.Nr.36 din 5.08.2016; 
            Conform art.36 alin1 si 4 lit a. si c. din Legea nr.215\2001 republicata ,cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
            In temeiul art.45,alin2 lit a. si c. 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 Incepand cu data de 01 Ianuarie 2018  impozitele si taxele locale speciale  aplicabile in                  
anul  fiscal 2018  conform art.484 Cod Fiscal ,vor fi  dupa cum urmeaza : 
 
             1.Taxe eliberare copii documente conform cu originalul de pe registrele agricole,contracte 
arendă -----------------------------------------------------------------------------------------  2,33 lei/ha. 
 
 



 
                                                                      2. 
 
 
 2.Taxe certificare înscrisuri,adeverinte certificate și înscrisuri în competența autorității locale               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------   5,00 lei 
 
 3.Taxe pentru întocmirea Anexei nr.24 Succesiune peste termenul prevazut de lege --- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  25,00 lei 
 
 3.Taxe declaratii nastere tardive -------------------------------------------------------- 10,00 lei 
 
 4.Taxe declarații căsătorie în afara programului de lucru --------------------------- 50,00 lei  
 
 5.Taxa zilnică utilizare locuri publice piețe,tărguri și oboare persoane fizice --- 10,00 lei 
 
 6.Taxa zilnică utilizare locuri publice piețe,tărguri și oboare persoane juridice --20,00 lei 
 
 7.Taxe închirieri Cămin cultural / oră -------------------------------------------------  15,00 lei 
 
 8.Taxe închirieri salon pentru nunți sau festivitați sat Romanu-------------------- 350,00  lei 
 
 9.Taxe închirieri salon pentru nunți sau festivitați sat Oancea -------------------- 200,00 lei 
 
 10.Garantia pentru punctele 7,8 si 9 ---------------------------------------------------150,00 lei 
 
 11.Taxe multiplicat/ paginină -----------------------------------------------------------     0,25 lei 
 
 12.Taxe îndeplinirea procedurii de divorț(art.486 al.4 cod fiscal)pe cale administrativă  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 600 ,00lei 
 
 13. Închirierea cu ora a utilajului buldoexcavator proprietatea Consiliului local și administerat                   
de Primăria comunei  Romanu la suma de ----------------------------------------------------- 120,00 lei/ora. 

           14.  Tarife prevazute pentru  folosinta ,,Terenului de sport cu gazon artificial’’din localitatea 
Romanu:    

a) Elevii din sistemul  de învățănănt,competițiile organizate de către Scoala Gimnazială Romanu, 
asociatiile sportive din comună,competițiile organizate de Primaria Romanu și alte activități speciale           
în interesul comunității  ------------------------------------------------------------------------------  0,00 lei. 

b) Alte personae fizice sau asociații sportive ----------------------------------------------------  50,00 lei                 
pe  timp de zi.                                                      

c) Alte personae fizice sau asociații sportive ----------------------------------------------------  75,00 lei                 
pe  timp de noapte cu iluminare nocturnă.                                                      

 
 
 
 
 



 
 
                                                                             3. 
 
  

 SCUTIRI  DE TAXE conf art.485 și 487 cod fiscal 
 
     Art.2. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent,raspunde de aducere la indeplinirea prezentei 
hotarari prin compartimetnul  contabilitate. 
      Art.4.D-ul secretar de comuna va face prin orice mijloace de informare in masă popularizarea 
prezentei hotarari. 
 
 
 
 
 

                      Președinte de ședinta,                                                                Contrasemneaza, 
 
                       Chirpac Gheorghe                                                                     Secretar comună, 
                                                                                                                    Zainea Cristian George 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 
                                                           CONSILIUL LOCAL  ROMANU 
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H O T A R A R E A Nr.84 
Din  20  Noiembrie  2017 

 
              Privind:  Modificarea bugetului local pe  anul  2017 
 
              Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinară la data de 20.11.2017; 
              Avand in vedere: 
            Expunerea de motive a d-nei Primar 
           Raportul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate; cu 
privire la necesitatea aprobării modificării bugetului local  ; 

                       In baza Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 
                       In conformitate cu art.49 al. 5 şi art.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 ,actualizată,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 modifică  bugetul local  între articole si alineate cu suma de  123  mii lei pentru 
acoperirea plății viramentelor salariale la cap.51.01.03.10.02.06 și cap. 51.01.03.10.03.02.  
                Art.2. Se modifică bugetul local cu suma de 60 mii lei pentru compensarea TVA cu 
veniturile proprii la cap.68.05.10.01.01. si cap.68.05.02.57.02.01.  
    Art .3. 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 sedinta,                                                           Contrasemneaza,                                                    
                  Chirpac  Gheorghe                                                               Secretar comună, 
                                                                                                          Zainea Cristian George 
 
 



                                                                      ROMANIA 

   JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU 

 
 

H O T A R A R E A   NR.85 

din  20  Noiembrie  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 
de 20.11. 2017; 
 Avand in vedere: 
 - Raportul nr. 1306/27.10.2017 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO 
DUNAREA”  Braila, privind necesitatea acordarii unui mandat special Primarului Comunei, in calitate 
de reprezentant legal, prin Hotarare a Consiliului Local, pentru a vota: 

• ajustarea tarifului serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare si 
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu respectarea 
prevederilor art.9, din 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”; 

• Actul Aditional nr. 8 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”. 
 
-  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.9 alin (4) alin (5) si alin 
(6); 

 
-Prevederile Legii 51/2006 (republicata, actualizata) a serviciilor comunitare de utilitati 

publice art. 10 alin (5) si art. 8 alin (3) lit k; 
 
- Prevederile art.16 alin.3 lit.g coroborate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila;  
 
- Referatele de avizare ale  consilierilor pe domenii de specialitate;  

 
In temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit. d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) punctul 

14, art.37, 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. 
 

                                                           H O T A R A S T E : 
 

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

• ajustarea tarifului serviciului de transport deseuri menajere de la punctele  de colectare si 
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu respectarea 
prevederilor art.9 din 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; 

• Actul Aditional nr. 8  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”; 
Actul Aditional nr. 8  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 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. 8  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 Domnul 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 20.11.2017, 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, 
                  CHIRPAC  GHEORGHE                                                 SECRETAR              
                                                                                                   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 

 
                                                                 HOTARAREA  nr.86 

Din 20  Noiembrie  2017 
 
              Privind: aprobarea Planului anual de lucrari sau actiuni de interes local  pe anul 2018 
beneficiarilor de ajutor social la nivelul comunei noastre. 
 
 Avand in vedere referatul d-lui  Chirpac Gheorghe,viceprimar cu privire la necesitatea 
intocmirii Planului de lucrari  sau actiuni ai beneficiarilor de ajutor social conform Legii  nr.416/2001 
cu modificarile si completarile ulterioare privind venitul minim garantat. 
 Referatele compartimentelor de specialitate; 
            In conformitate cu  HGR nr.778/11.11.2013 pentru  aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.416/2001modificata si completata aprobata  prin  HG nr.50/2011 privind venitul 
minim garantat; 
 In conformitate cu OUG nr.42/21.03.2013 privind modificarea si completarea legii 
nr.416/2001 privind VMG precum și pentru modificarea Legii nr.277/2010 perivind alocația pentru 
susținerea familiei; 
            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 Planul anual de lucrari  sau  actiuni de interes local pe anul 2018  beneficiarilor 
de ajutor social fara a se depasi regimul normal de lucru si cu respectarea Normelor de Securitate si 
Igiena a Muncii intocmit de d-na primar Ioniță Steluța. 
 Art.2.D-ul Chirpac Gheorghe,viceprimar,va intocmi lunar un Plan de lucrari de interes local 
pentru repartizarea orelor de munca si va tine evidenta orelor intr-un Registru special. 
 Art.3.D-na Toma Elena,responsabil cu asistenta sociala va afisa la loc vizibil Planul de lucrari 
de interes local,lista cu beneficiarii de ajutor social precum si a persoanelor care urmeaza sa efectuieze 
orele de munca. 
 Art.4.D-ul secretar de comuna va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor 
interesate. 
 

 
                       Presedinte de sedinta,                                                  Contrasemneaza, 
                        Chirpac Gheorghe                                                       Secretar comună, 
                                                                                                       Zainea Cristian George 

 
 



 
 

ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 

                                                     CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU           

          

H O T A R A R E A   NR.87 

Din 20.11.2017 

privind: aprobarea Actului Aditional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 

Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 

 

        Consiliul Local al Comunei Romanu, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 

20.11.2017 ; 

 Având in vedere: 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Romanu din anul 2014 privind aprobarea Actului 

Aditional nr.3 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de 

canalizare nr.670 din 10.09.2009, prin care s-a aprobat modificarea Anexei 2 la Dispozitii Speciale – 

Partea de Apa si a Anexei 2 la Dispozitii Speciale – Partea de Canalizare din Contractul de Delegare a 

Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009; 

- Hotararea nr.7 din 30.04.2014 privind aprobarea Actului Aditional nr.3 la Contractul de 

Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 10.09.2009 – a 

Adunarii Generale a Asociatiei, prin care s-a aprobat modificarea Anexei 2 la Dispozitii Speciale – Partea 

de Apa si a Anexei 2 la Dispozitii Speciale – Partea de Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii 

Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009; 

- Adresa nr.1046 din 13.11.2017 a Asociatiei prin care ni s-a comunicat pentru aprobare - Actul 

Aditional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de 

Canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu documentatia sustinatoare; 

- Actul Aditional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 

Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - cu Anexele – parte integranta; 

- Prevederile punctelor 25.1 si 25.6 ale Articolului 25 - Modificarea/ajustarea preturilor si 

tarifelor - din Titlul III - Sistemul de preturi si tarife din Dispozitii Speciale - Partea Comuna a 

Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 

din 10.09.2009; 

- Prevederile punctului 22.2 litera b) din Articolul 22 - Evaluarea lucrarilor referitoare la 

Bunurile de Retur - si ale Articolului 23 – Facturarea lucrarilor finantate de catre utilizatori - din 

Capitolul V - Evaluarea lucrarilor din Titlul II – Sistemul de lucrari - din Dispozitii Speciale - Partea 

Comuna a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de 

Canalizare nr.670/10.09.2009; 

- Prevederile Articolului 11 – Verificarea Contoarelor – din Titlul I – Scopul si aria delegarii - din 

Dispozitii Speciale – Partea de Apa din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 



Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670/10.09.2009; 

- Prevederile Articolului 8 – Racordurile – din Titlul II – Prestarea Serviciului - din Dispozitii 

Speciale – Partea de Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare 

cu Apa si de Canalizare nr.670/10.09.2009; 

- Prevederile Articolului 56 - Modificarea de comun acord din Capitolul III – Modificarea 

termenilor si conditiilor prezentului Contract de Delegare – Titlul IV – Dispozitii Finale din Dispozitii 

Generale din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de 

Canalizare nr.670/10.09.2009; 

- Prevederile art.5 alin.1 litera g) punctul 1, art.5 alin.2 litera f) punctul 1 si punctul 4, art.16 

alin.1, alin.2 litera a) si alin.3 literele a) si e), art.17 alin.1 litera d), alin.2 litera d) punctele 1 si 5, art.20 

alin.1, alin.3 si alin.7, art.21 si ale art.26 litera c) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

Dunarea Braila; 

- Raportul favorabil al comisiilor de specialitate  ; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.d), alin.4 lit.e) si lit.f), alin.5 lit.a), alin.6 lit.a) pct.14 

si alin.7 lit.a), art.37, art.45 alin.2 literele d) si f), art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) si alin.6 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. (1) Se aproba Actul Aditional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice 

de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, in forma prevazuta in Anexa – parte 

integranta din prezenta Hotarare. 

(2) Actul Aditional nr.6 se va incheia intre Delegatarul Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

Dunarea Braila in numele si pe seama membrilor Asociati si Operatorul S.C. Compania de Utilitati 

Publice Dunarea Braila S.A. 
 

Art.2. Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, al carei 

membru este Comuna Romanu, sa semneze - in numele si pe seama Comunei Romanu - Actul Aditional 

nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare 

nr.670 din 10.09.2009, prin reprezentantul sau legal Presedintele Asociatiei, domnul Viorel Marian 

Dragomir. 
 

Art.3. (1) Se acorda mandat special doamnei Primar Ionita Steluta, in calitate de reprezentant 

legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritoriala Comuna Romanu, sa voteze in Adunarea 

Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, Actul Aditional nr.6 la Contractul 

de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009.  

(2) Se mandateaza doamna Ionita Steluta, Primarul Comunei Romanu, sa avizeze Actul Aditional 

nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare 

nr.670 din 10.09.2009 incheiat intre Delegatar si Operator, in calitate de reprezentant legal al 

Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritoriala Comuna Romanu. 

 



 

 
 

Art.4. Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Romanu doamna 

Ionita Steluta, iar Secretarul Comunei va comunica un exemplar al Hotararii - Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Dunarea Braila imediat dupa adoptare - si altor institutii interesate, in termenul 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,                                                CONTRASEMNEAZA,                                        

                CHIRPAC  GHEORGHE                                                    Secretar comună, 
 
                                                                                                   ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                             
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 
CONSILIUL LOCAL ROMANU  
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PROCES   VERBAL 
 

 
  Astăzi  20.11.2017 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  ordinară  a 
Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.190/13.11.2017 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 
conform convocatorului anexat . 
 D-ul consilier Puia Ionel îl propune pe d-ul Chirpac Gheorghe pentru a fi presedinte de sedinta. 
Propunerea a fost votata in unanimitate de voturi , emiţăndu-se în acest sens hotărărea nr.81. 
   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 stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul  
fiscal  2018. 

   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.82. 

           D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta 

proiectul de hotarare  privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale speciale pentru anul  fiscal  2018. 

           D-ul Vasilache Dumitru,consilier,propune să se perceapă taxa la salonul de festivitati pentru 

botezuri cu ora .Pentru 24 ore sa fie 300 lei si 12 ore la 200 lei.In urma discutiilor purtate propunerea 

nu a fost viabilă deoarece tot cu cateva zile inainte vine sa dăm cheile la salon pentru infrumusetarea 

lui si nu poți să-i dai afară din salon ca au trecut cele 12 ore plătite .  

 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 emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.83. 

             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 modificarea bugetului local pe  anul  2017. 
             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.84. 



 

                                                                            2. 

              D-ul (d-na) Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta  pct 
nr.4 al ordinei de zi 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 

    D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la punctul nr.4 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.85. 

              D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta 
proiectul de hotarare  privind aprobarea Planului anual de lucrari sau actiuni de interes local  pe anul 
2018   benefi- ciarilor de ajutor social la nivelul comunei noastre. 
            D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la punctul nr.5 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.86. 

             D-ul (d-na) Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta  pct 
nr.6 al ordinei de zi privind aprobarea Actului Aditional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009. 
             D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la punctul nr.6 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.87. 

              D-ul (d-na) Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta  pct 
nr.7 al ordinei de zi privind aprobarea Acordului de furnizare privind conditiile și parametri calitativi 
ai serviciilor de apă la branșamentul UAT Romanu. 
             D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la punctul nr.7 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.88. 

             D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta arata ca dacă nu mai sunt  probleme la ordinea de zi se poate 
trece la discutii. 

  D-ul Vasilache Dumitru,consilier intreaba dacă se lucrează la proiectul de aductiune al apei 
potabile Braila nord-Focșani ? 

 D-na Primar ,a aratat ca încă se luc4rează la proiectul de fezabilitate. 

 D-ul Sisu Dumitru,consilier,arata ca apa de la noi nu este potabilă așa cum arată si 
măsuratorile,că pe vasele spalate ramane o substantă chimică,substanta care este de la chimicalele 
acumulate de la grajdurile fostului CAP Oancea aratand în acea zonă foasrte mare concentratia de 
nitrati si nitriti. 

            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,                                                                     Intocmit,Secretar                    
Chirpac Gheorghe                                                                                    Zainea Cristian George 

 

 


