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H O T A R A R E A  NR.92 
Din  18  Decembrie  2017 

 
              Privind:  Rectificarea și modificarea bugetului local pe  anul  2017 
 
            Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinară la data de 18.12.2017; 
            Avand in vedere: 
            Raportul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate  cu privire la 
necesitatea aprobării rectificării și modificării bugetului local  ; 
            In baza Hotararilor  Consiliului  Judetean Braila nr.277 si 287/28.11.2018 privind  sume repartizate 
din procentul de 20% din limitele sumelor defalcate din taxa TVA pentru echilibrare si a cotei de 18,6% 
din impozitul pe venit; 
            Avizelor Comisiilor de specialitate; 
           In baza Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

                       In conformitate cu art.49 al. 5 şi 50 din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale; 
                       In conformitate cu Legea nr.270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.500/2002 privind finantele 
publice; 
                       In conformitate cu Legea nr.227/2015 ,actualizat,privind noul Cod Fiscal  ;  
                       In conformitate cu Legea nr.32/1994 actualizat in 2016 privind sponsorizarea; 

           In conformitate cu  art.36,alin..1,2 lit. c şi alin. 4 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
           In temeiul art. 45,alin.2 lit. a  din Legea nr.215/2001 republicata cu modificarile ulterioare privind 
administratia publica locala. 
 
                                                                 H O T A R A S T E:    
                                                                         
                Art.1. Se  rectifică  bugetul local   cu suma de  62  mii lei astfel : 
Cont -  67.02.71.01.03   ---------------   +  35 mii lei –Sistem de supraveghere video sat Oancea 
Cont – 51.02.71.01.30   ---------------   +    5 mii lei –Achizitie server stocare date 
Cont -  8402.71.01.30    ---------------   + 22 mii lei – Piatră satele  Romanu si Oancea 
                Art.2. Se modifică bugetul local între articole si alineate pentru a achita viramentele la bugetul 
de stat si plata investitiilor în curs astfel: 
Cont – 68.15.01.57.02.01 - ------------  -      5 mii lei-sume defalcate din TVA 
Cont – 68.05.02.10.01.01 -------------   +     5 mii lei 
Cont – 51.01.03.10.01.01 -------------   -    14 mii lei 
Cont – 51.01.03.10.01.12 -------------    +    5mii lei 
Cont – 51.01.03.10.03.01 -------------    +     9mii lei 
Cont – 67.02.71.01.30. ----------------    -  100  mii lei 
Cont – 84.02.71.01.30. ----------------    + 100  mii lei 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                           2. 
 
 
   Art .6. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va duce la 
îndeplinire prezenta hotarare.  
              Art.7. D-ul Zainea Cristian George ,secretar de comună , va face publică prin orice mijloace de 
informare Instituției Prefectului,Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila și tuturor persoanelor 
interesate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Președinte de ședință,                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                          Calu  Neculai                                                            Secretar comună, 
                                                                                                       Zainea Cristian George 
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H O T A R A R E A  NR.93 

Din  18  Decembrie  2017 
 

 Privind : anularea Protocolului dintre Consiliul local Romanu şi Inspectoratul Şcolar Brăila 
cu privire la preluarea clădirilor şi terenul aferent construcţiilor în care şi-a desfăşurat activitatea 
Scoala Gimnazială I-IV și Casa Directorului din satul Oancea,com.Romanu. 
 
 Consiliul local Romanu întrunit în şedinţă ordinară la data de 18.12.2017 
         Avănd în vedere: 
 - Nota de fundamentare a Scolii Gimnaziale Romanu  nr.2873/12.12.2016 și înregistrată sub 
nr.5081 din 15.12.2016  la Primaria comunei Romanu prin care nu mai poate finanţa cheltuielile de 
întreţinere pentru că din anul 2011 unitatea şcolară a fost desfiinţată 
 - Protocolul înregistrat sub nr.1621 din 6.04.2001 la Inspectoratul  Scolar Judeţean Brăila şi 
sub nr.873 din 27.03.2001 la Primăria comunei Romanu,jud.Brăila. 
 -Adresa nr.14423/29.11.2017 a Inspectoratului Judetean Braila catre UAT Romanu; 
 - Expunerea de motive a d-nei Primar IonițăSteluța, prin care arată necesitatea preluării 
administrative a localului Scolii gimnaziale cu cls. I-IV Oancea şi a locuinei Directorului de şcoală în 
permanentă starte de degradare ; 

           In baza prevederilor art.3,alin.4,art.21 şi art.22 din Legea nr.213/1998 actualizată,privind 
proprieta-  tea publică şi regimul juridic al acesteia 
              In baza  HGR nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunelor,oraşelor municipiilor şi judetelor,art.112 din 
Legea nr.1/2011 – Legea Educatiei Nationale si pozițiile nr.15 și 16 din Anexa  nr.2 al  HCL 
nr.17/26.02.2015; 

           In conformitate cu art.36,alin. 1 , 1 lit. “ c  “ art. 120 şi art.122  din Legea nr.215/2001, 
republicată cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul  art.45 alin 3  din Legea nr.215/2001 republicată cu modificarile si completarile 
ulterioare privind administratia publica locală; 
 
 
                                                                        H O T A R A S T E  : 
 
 Art.1. Se anulează Protocolul de administrare dintre Inspectoratul Scolar Judetean Brăila şi 
Consiliul local Romanu încheiat la data de 27.03.2001 cu privire la  preluarea terenurilor şi clădirilor 
în care și-a desfăşurat activitatea Scoala cu cls.I-IV și Casa Directorului din satul 
Oancea,com.Romanu deoarece nu mai poate finanţa cheltuielile de întreţinere pentru că din anul 
2011 unitatea şcolară a fost desfiinţată. 
 Art.2. Clădirile menţionate în fişa tehnică,parte a Protocolului, vor intra în administrarea 
directă a Consiliului local Romanu căpătănd alte destinaţii în funcţie de necesităţile comunităţii 
locale. 
 Art.3. De ducere la îndeplinire a prezentei hotărări raspunde d-na Primar Ioniță Steluța şi  d-
na  Radu Badiu Nicoleta,referent contabil. 



 Art.4. D-ul Zainea Cristian George,secretar comună,va face publică prin orice mijloace de 
informare  Instituţiei Prefectului,Inspectoratului Scolar Județean Braila,Scolii Gimnaziale Romanu 
şi tuturor persoanelor interesate. 
 
                            Preşedinte de şedinţă,                                                  CONTRASEMNEAZA, 
                                 Calu  Neculai                                                                 Secretar comună, 
                                                                                                                   Zainea Cristian George 
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                                                                  H O T A R A R E A  NR.94 

     Din 18 Decembrie  2017 
    

                 Privind: aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza  comunei 
Romanu, judetul Braila si a planului de scolarizare  pentru  anul şcolar 2018 – 2019 
 
               Având în vedere :                                                                                                                                                                          
-Adresa nr.14946/14.12.2017 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, prin care se solicită avizul de functionare si 
propunerile privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei 
Romanu, precum și numărul hotararii de aprobare a funcționarii Scolii Gimnaziale începând cu anul şcolar 2018 – 
2019 și raposrtele argumentative conform art.24 din OMEN5472/2017 ; 
-Adresa nr.6481 din 29.11.2017 a UAT Romanu prin care s-a transmis proiectul de rețea școlară în vederea emiterii 
Avizului Conform penrtru organizarea si functionarea  unitatilor de invatamant pe raza comunei; 
-Anexa la OMEN nr.5472/7.11.2017 privind Metodologia pentru fundamentarea cifrei de scolarizare 
-Nota de  fundamentare a Planului de școlarizare pentru anul scolar 2018-2019 a Scolii Gimnaziale Romanu 
transmisa prin adresa nr. 2886 din 6.12.2017; 
 Expunerea de motive a Primarului comunei Romanu,judetul Braila; 
 Avizul Comisiilor de specialitate; 
           In conformitate cu art.19 si 61 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare privind Legea 
Educatiei Nationale si prevederile art.24 din Anexa la OMEN  nr.5472/07.11.2017 privind aprobarea 
metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2018-2019 finantat de la bugetele locale si a Hotararii Consiliului de 
Administratie al Inspectoratului Scolar judetean Braila ;  
 In conformitate cu Legeanr.87/2006 pentru aprobarea cu completari si modificari a OUG nr.75/2005 
privind asigurarea calitatii educatiei; 
 In baza art.36 alin.1,2 lit.d si alin.6 alit.a,pct.1 din Legea nr.215/2001 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicata,privind administratia publica locala,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
                                                                            H O T A R A S T E : 
 
 Art.1. Se aproba  reţeaua şcolara a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza  comunei Romanu, 
începând cu anul şcolar 2018-2019 dupa cum urmeaza: 
                    1. Scoala gimnaziala Romanu cu nivel primar,gimnazial 
                    2. Gradinita cu program normal sat Romanu cu nivel prescolar 
                    3. Gradinita cu program normal sat Oancea cu nivel prescolar 
 Art.2. Se aproba Planul de scolarizare pentru anul scolar 2018-2019 a Scolii gimnaziale Romanu conform 
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.3. Se imputerniceste d-na Ioniță Steluța,primarul comunei Romanu pentru aducerea la indeplinire a 
prezentei hotarari. 
 Art.4. D-ul Secretar de comuna va comunica Inspectoratului judetean Braila,Institutiei Prefectului judetului 
Braila si tuturor persoanelor interesate. 
 
                         Președinte de ședință,                                                               CONTRASEMNEAZA, 
                              Calu  Neculai                                                                            Secretar comună, 
                                                                                                                             Zainea Cristian George 
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PROCES   VERBAL 
 

 
  Astăzi  18.12.2017 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  ordinară  a 
Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.205/12.12.2017 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 
conform convocatorului anexat . 
 D-ul consilier Nicolae Marian îl propune pe d-ul Calu Neculai pentru a fi presedinte de sedinta. 
Propunerea a fost votata in unanimitate de voturi , emiţăndu-se în acest sens hotărărea nr.91. 
   La apelul nominal făcut de către d-ul secretar de comună rezultă că sunt prezenţi un număr de 11  
consilieri din 11 aleşi .Invitati au fost domnii  Iaon Georgiana,Director Scoala Gimnazială Romanu,Preotul 
Paroh al Bisericii Ortodoxe din Oancea si un numar de 30 copii de scoală și Radu Badiu Nicoleta,referent, 
contabil la Primaria Romanu. 
              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  în unanimitate de voturi. 
 D-ul Presedinte desedinta anunță pe ordinea de zi a mai fost inclus încă un punct,acela de aprobarea 
Retelei scolare și a Planului de școlarizare pentru anul 2018-2019 iar punctul nr.3 sa fie pct nr.1.Supuse  la 
vot propunerile facute sunt aprobate în unanimitate de voturi. 
 Pentru început copii Scolii Gimnaziale Romanu împreună cu Preotul Pahoh din satul Oancea,au 
colindat diferite căntece de Crăciun d-lor consilieri si invitati. 
 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 rectificarii bugetului local pe anul 2017. 

   D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile 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.92. 

            D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul 
de hotarare  privind  anularea Protocolului dintre Consiliul local Romanu şi Inspectoratul Şcolar Brăila cu 
privire la preluarea clădirilor şi terenul aferent construcţiilor în care şi-a desfăşurat activitatea Scoala 
Gimnazială I-IV și Casa Directorului din satul Oancea,com.Romanu. 

 D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la proiectul de hotarare 

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.93. 

             D-ul (d-na) Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta  punctul 
cu privire la aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza  comunei 
Romanu, judetul Braila si a Planului de scolarizare  pentru  anul şcolar 2018 – 2019 
 
             D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la punctul de mai sus 
mentionat 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.94. 

 



 

                                                                            2. 

 

 D-ul Președinte de sedinta arata ca se poate trece la discutii. 

 D-na Ioan Georgiana,Director al Scolii Gimnaziale Romanu arată că de cănd s-au desfiintat 
cursurile gimnaziale cu cls I-IV sat Oancea,cladirile respective au intrat într-ul proces rapid si ireversibil de 
degradare,că nu există cadrul legal pentru alocarea de fonduri pentru  intretinerea constructiilor atata timp 
căt nu mai functionează cursurile scolare.A mai aratat ca la Gradinita din satul Oancea ,dacă anul viitor 
sunt mai putin de 10 copii se vor anula si cursurile de acolo,fiind nevoiți sa facă naveta la Gradinița din 
satul Romanu. 

            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 
                   Calu Neculai                                                                          Zainea Cristian George 
 
 
 
 


