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.28
Din 23.03. 2017

Privind: alegerea Preşedintelui de şedinţă.
Consiliul local comunal Romanu,întrunit în şedinţa ordinară(extraordinară,de
23.03.2017
îndată) la data de _____________________;

Avănd în vedere prevederile art.35,alin.1 şi art.41 din Legea nr.215 din 2001,republicata ,cu
modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicată ,cu modificarile si completarile
ulterioare, privind administratia publică locală;

H O T A R A S T E :

CIRPAC CORNEL
Art. UNIC . Domnul (d-na) consilier __________________________________

a fost ales(aleasă) presedinte de şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Chirpac Cornel

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.comweb:primariaromanu.ro

HOTARAREA Nr.29
Din 23 Martie 2017
Privind: Aprobarea bugetului local și lista de investiții a comunei Romanu,judeţulBrăila peanul
2017.
Avănd în vedere:-Raportul d-nei Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului
contabilitate, privind necesitatea adoptării bugetului local pe anul 2017;
–Adresa AJFP Brăila privind Decizia nr. 4 din 22.02.2017 cu Anexele nr.1-4 privind repartizarea
sumelor defalcate din TVA și a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelot
locale,pentru anul 2017 si a estimărilor pe anii 2018-2020 ;
- Hotararile Consiliului Judetean Braila nr.39,40 și 41 din 28.02.2017 cu anexele privind repartizarea
procentului de 20% din sume defalcate din TVA si a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală si proiecte de
infrastructură care necesita cifinantare locala si pentru cheltuieli privind drumurile judetene si comunale
pentru anul 2017 si a estimărilor pe anii 2018-2020.
Avizele comisiilor de specialitate;
In baza art.50 din Legea nr.273/2006 cu modificarile ulterioare privind finantele publice locale
pentru repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.
In baza Legii nr.6 din 17.02.2017 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2017;
In bazaLegii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ,modificata şi completata c u OUG
nr.63/2010 precum si stabilirea unor masuri financiare şi a Legii nr.227/2015 cu modificările şi
completările ulterioare privind Codul Fiscal;
In conformitate cu art.36,alin. 1 si 4,lit.a si c dinLegea nr.215/2001,actualizata ,republicată si
modificataulterior ;
In temeiulprevederilor art.45,alin. 1 si 2 lit. a dinLegea nr.215/2001 actualizata ,republicată si
modificataulterior privindadministraţiapublicălocală ;
HOTARASTE:

I.Se aprobă utilizarea definitivă a excedentului din anul 2016 pentru anul 2017 conf.art.5.13.3
lit.b din Odinul nr.2890/21.12.2016.

II.Art.1. Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole cu suma de 6.094 mii
lei şi
la cheltuieli pe capitole şi subcapitole 6.094 mii lei peanul 2017 ,conform anexei ,care face parte
integrantă din prezenta hotărăre.
Art.2.Se aproba bugetul local din sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate în sumă de 1134 mii lei din care:
- 732 mii lei cheltuieli salariale si contributiile aferente acestora din institutiile de invatamant;
- 68 mii lei cheltuieli prevazute pentru desfasurarea in conditii normale a procesului de invatamant;
- 272 mii lei finantarea asistentilor personali;
- 4 mii lei cheltuieli pentru incalzirea locuintelor beneficiarilor de ajutor social;

2.

- 10 mii lei – stimulent educational
- 48 mii lei – drepturi copii CES
Art.3.Se aprobă suma de 168 mii lei din TVA pentru drumuri si suma de 1643 mii lei din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale din care 450 mii lei pentru cofinantari ale proiectelor in derulare.
Art.4.Se aprobă suma de 161 mii lei reprezentand estimarea cotei de 41,75% din impozitul pe
venit si suma de 411 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale.
Art.5.Se aprobă lista de investitii și lucrari propuse a se realize prin achizitii publice in anul
2017 care face parte integranta din prezenta hotărăre.
Art.6. D-na Primar Ioniță Steluța si d-na Radu BadiuNicoleta,referent in cadrul Compartimentului
contabilitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărări.
Art.7. Prin grija Secretarului comunei,prezenta hotărăre va fi adusă la cunoştinţa Instituției Prefectului
și tuturor persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Chirpac Cornel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.30
Din 23 Martie 2017

privind:Aprobarea Regulamentului referitor la închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu
oneros asupra unor terenuri din domeniul privat al comunei Romanu, judetul Braila.
Consiliul Local al comunei Romanu intrunit in sedinta ordinara in data de 23 Martie 2017;
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului comunei Romnu ;
-Raportul de specialitate al secretarului comunei ;
-Rapoartele de avizare al comisiei ilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Romanu;
În conformitate cu:
-prevederile art.4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică si regimul juridic al
acesteia;
-prevederile Cartii a III –a Titlul III, capitolul 1 ,art.693-702, Cartea a V a , Titlul II capitolul I,
din Legea nr.71/2011 pentru punerea in executare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările
si completările ulterioare;

Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile art.36 alin.1 din Legea nr.18/1991,republicată, a fondului funciar şi Legii
nr.50/1991, republicată, privind executarea lucrărilor de construcţii;
- prevederile art.11 alin.(2) si art.12 alin.(3)din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie, si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara;
În temeiul art. 36, alin.(2) lit.c), art.121 alin.(2) , art. 45 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

.
Art.1.Se aprobă Regulamentul referitor la închirierea/constituirea dreptului de superficie
cu titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul privat al comunei Romanu, conform anexei
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aproba contractul cadru pentru constituirea dreptului de superficie , cu titlu
oneros, asupra terenurilor apartinand domeniului privat al comunei Romanu, in favoarea
detinatorilor constructiilor edificate / si sau care vor fi edificate pe acestea , prevazut in anexa 2
parte integranta la prezenta hotarare.

Art.3.Se imputerniceste primarul comunei Romanu, sa incheie, sa semneze contractele de
inchiriere /superficie cu titlu oneros si sa indeplineasca conditiile de publicitate imobiliara
prevazute de lege.
Art.4. Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros si indeplinirea
conditiilor de publicitate imobiliara prevazute de lege , vor fi suportate de beneficiarii dreptului
de superficie cu titlu oneros.
Art.5.Primarul comunei prin compartimentele subordonate va aduce la îndeplinire
prezenta hotarare.
Art.6.Prezenta hotarare va fi adusă la cunostintă publică prin afisare la sediul Primăriei si
comunicata Institutiei Prefectului si celor interesati prin grija secretarului comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Chirpac Cornel

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comuna,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU

H O T Ă R Â R E A nr. 31
Din 23 Martie 2017
Privind:aprobarea închirierii prin licitație publică prin strigare a suprafeței de 2.881 mp. identificată
în cv.82,parcela 468/4/1,proprietatea Consiliului local,situată în intravilanul localitatii Romanu, str.
Agricultorilor,nr.9,
Consiliul local al comunei Romanu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara , astazi
23.03.2017;
Având în vedere:
-Expunerea de motive a doamnei Ioniță Steluța, primarul comunei Romanu cu privire la
închirierea prin licitație publică prin strigare a suprafeței de 2.881 mp. identificată în cv.82,parcela
468/4/1,proprietatea Consiliului local,situată în intravilanul localitatii Romanu, str. Agricultorilor nr. 9,
-Identificarera in pozitia nr. 7din anexa 25 la HCL nr. 21/ 2009 privind aprobarea inventarului
domeniului privat al Consiliului Local Romanu, situata in intravilanul localitatii Romanu, str.
Agricultorilor, nr.9, comuna Romanu;
-Raportul de evaluare a imobilului teren intravilan,categoria in suprafata de 16.394 mp curticonstructii din care 2881 mp.teren curti-constructii situat in intravilanul localitatii Romanu intocmit de
catre PFA Dinu Valerica – expert evaluator.;
-Raportul compartimentului de specialitate cu privire la concesionarea prin negociere directa de
catre domnul Alhussin Ahmad a terenului curti constructii in suprafata de 2.881 mp. identificată în
cv.82,parcela 468/4/1.
-Avizele comisiilor de specialitate pentru agricultura, activitati economico –
financiare,amenajarea teritoriului si urbanism, protctia mediului si turism, administrarea domeniului
public si privat al comunei, gospodarie comunala;
-In conformitate cu art.553,alin.1 si 4 din Legea nr.287/2009,republicată,privin Codul Civil;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 7 / 1996 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare privind cadastrul si publicitatea imobiliara;
In conformitate cu prevederile art.15,lit.a si art.22 alin.2Legii nr. 50 / 1991 republicata si
modificata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii ;
In baza prevederilor art. 10,art. 36, alin. (2), lit. “c“ coroborat cu alin. (5), ,,b’’, si ale art. 123,
alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
In temeiul art.45 alin.1,3,6 si art.49 din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,privind administratia publica locala

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică cu strigare a suprafeței de 2.881 mp.
identificată în cv.82,parce-la 468/4/1,proprietatea Consiliului local,situată în intravilanul localitatii
Romanu, str. Agricultorilor , nr. 9, înscrisă în nr.cadastral si cartea funciara nr.71712 conform schitei
Anexa nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Aproba Studiul de oportunitate conform Anexei nr.1 care face parte integranta din
prezenta hotarare
Art. 3. Aproba Caietul de sarcini conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta
hotarare
Art. 4. Se aproba Contractul cadru de închiriere conform anexei nr. 4 a. care face parte
integranta din prezenta hotarare pe o durata de 5 ani cu posibilitatea de prelungire cu cel mult jumatate
din durata initiala, cu aprobarea Consiliului Local Romanu.
Art. 5. Consiliul local Romanu îşi însuşeşte raportul de evaluare al terenului, executat de PFA
Dinu Valerica
şi stabileşte nivelul minim al redevenţei anuale datorate de concesionar de la care se porneste negocierea
la valoarea de 530 lei/luna conform anexei nr. 5 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 6. Redeventa anuala se va actualiza anual cu indicele de inflatie comunicat de Institutul
National de Stratistica.
Art. 7. Redevenţa se va achita anual, în lei,până la data de 31.03., a fiecărui an, pe toata durata
concesiunii. Pentru anul 2017 redevenţa se va achita în termen de 90 de zile de la semnarea contractului,
proporţional cu perioada din an pentru care contractul de concesiune îşi produce efectele.
Art. 8. Se numeste comisia de licitatie prin închiriere în urmatoarea componență:
-Chirpac Gheorghe – viceprimarul comunei Romanu;
-Zainea Cristian George – secretarul comunei Romanu.
-Radu Badiu Nicoleta – referent,contabil in cadrul Primariei Romanu;
-Dragostin Marian – consilier,ing.agronom in cadrul compartimentului agricol al Primariei
Romanu;
-Soare Rădița-referent-agent agricol in cadrul compartimentului agricol al Primariei Romanu;
Art. 13. Se numeste comisia de contestație in urmatoarea componenta:
- Ioniță Steluța – primarul comunei Romanu
-Vîrban Dorina-referent în cadrul compartimentului contabilitate
-Toma Elena-Inspector în cadrul serviciului de asistenta sociala.
Art. 14. Se imputerniceste d-na Ioniță Steluța, primarul comunei Romanu sa incheie si sa
semneze contractul de închiriere al terenului supus inchirierii in forma prevazuta de lege, precum si sa
indeplineasca conditiile de publicitate prevazute de lege.
Art. 15. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza doamna primar Ioniță
Steluța
Art. 16. Secretarul comunei Romanu va comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor
interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului Braila pentru control si
verificarea legalitatii actelor
PRESEDINTE DE SEDINTA
CHIRPAC CORNEL

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR COMUNA
ZAINEA CRISTIAN GEORGE

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNU
ROMANU

HOTĂRÂREA Nr.32
Din 23 Martie 2017
Privind:aprobarea platii cotizatiei pentru Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Terasa
Brailei
Consiliul Local al Comunei ROMANU , judeţul Braila;
Avand in vedere faptul ca Asociatia a fost selectata si a primit finantare prin Programul
National de Dezvoltare Rurala 2014 -2020,
Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de doamna Primar Ioniță Steluța,
inregistrata sub numarul 1532/16 Martie 2017 prin care se propune aprobarea platii cotizatiei pe
perioada de implementare a Proiectului aprobat.
Tianand cont de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate.
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei ROMANU prin care
comuna a aderat ca mambru fondator al Asociatiei Grupul de Actiune Locala Terasa Brailei.
In baza prevederilor art. 35 alin (3), alin (4) si alin (6) din Legea 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 36 alin (2) lit. e, alin (7) lit. c.
din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001 republicata cu modificarile si completarile
ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 45 alin (2) lit. f si art. 115 alin (1) lit. b din Legea Administratiei
Publice Locale nr. 215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba Plata cotizatiei anuale de 1 euro/locuitor pentru Asociatia Grupul de
Actiune Locala Terasa Brailei, calculate la 1782 locuitori conform datelor INS
Art. 2 Primarul comunei impreuna cu compartimentul financiar – contabilitate va asigura
ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Art. 3 D-ul secretar de comună va face publica prin orice mijloace de informare Instituției
Prefectului-judetul Braila si tuturor persoanelor interesate prin afisare la Sediul Primariei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Chirpac Cornel

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
ZAINEA CRISTIAN GEORGE

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU
H O T Ă R Â R E A NR.33
din 23 Martie 2017
privind: aprobarea Actului Aditional nr. 2/2017 cu privire la modificarea Documentului
de pozitie si avizarea documentelor necesare demarării procedurii de licitaţie publică
organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activităţilor pentru
colectare şi transport a deşeurilor municipale in Judetul Braila si activitatea de maturat,
spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de
management integrat al deseurilor” in judetul Braila, mandatarea Primarului pentru a
vota documentele mentionate, precum si mandatarea Asociatiei pentru derularea
procedurii de atribuire publica a contractului
Consiliul Local al comunei Romanu, judeţul Braila, întrunit în şedinţa ordinară la data de
23.03.2017;
Având în vedere:
-Adresa nr. 217/08.03.2017 din partea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO
DUNAREA” BRAILA, privind necesitatea adoptarii acestei hotarari;
-Hotararea Consiliului Local Romanu, nr. 41/21.08.2008, privind aprobarea asocierii
comunei Romanu, prin Consiliul Local al comunei Romanu, cu Judetul Braila si unitatile
administrativ-teritoriale de pe raza Judetului Braila, in vederea constituirii Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara „ECO DUNAREA” Braila;
-Documentul de Poziție privind modul de implementare al Proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în judetul Brăila” al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila, aprobat prin HCL nr. 39/31.08.2011;
-Aplicaţia de Finanţare înaintata de Consiliul Judeţean Brăila către Ministerul Mediului şi
Schimbările Climatice în vederea implementării proiectului „Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor” în judeţul Brăila;
-Hotararea Consiliului Local Romanu nr. 64/18.12.2015, privind mandatarea Primarului
in calitate de reprezentant al comunei Romanu in Adunarea Generala a Asociatiei pentru a
vota: aprobarea Actului Aditional nr. 1/2016 cu privire la modificarea Documentului de pozitie
privind modul de implementare a proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor” in
judetul Braila, Studiul de Oportunitate privind fundamentarea deciziei de Delegare a gestiunii
activitatii pentru colectarea si transportul deseurilor in cadrul “Sistemului de Management
Integrat al Deseurilor” in judetul Braila, Delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a
deseurilor municipale in judetul Braila si a activitatii de maturat, spalat, stropirea si intretinerea
cailor publice in municipiul Braila, prin procedura de licitatie deschisa, Documentatia de
atribuire privind “Delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale
in judetul Braila si a activitatii de maturat, spalat, stropirea si intretinerea cailor publice in
municipiul Braila” si a Regulamentului serviciului de salubrizare al judetului Braila si Indicatorii
de performanta ai serviciului;

-Avizele comisiilor de specialitate;
-Prevederile art.16 alin.(3), lit. c), lit. h), lit. n) si lit. o) din Statutul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila;
-Prevederile art. 22 alin.(4) si art. 30 alin.(5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
- Prevederile Legii achizițiilor publice nr. 98/2016;
- Prevederile art. 867 – 870 din Codul civil , republicat;
- Prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
- Prevederile Legii nr. 101/2006 a salubrizării cu modificările şi completările ulterioa
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (4) lit. f si alin. (6) lit. a, pct.14, art. 45 si art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicate, cu modificările
şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Aprobarea Actului Aditional nr. 2/2017 cu privire la modificarea Documentului de
pozitie privind introducerea noului membru A.D.I. “ECO DUNAREA” Braila, orasul Faurei,
conform Anexei 1 parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Avizarea Studiului de Oportunitate privind fundamentarea deciziei de Delegarea
gestiunii activităţilor pentru colectarea şi transportul deşeurilor in cadrul „Sistemului de
management integrat al deseurilor” in judetul Braila – Revizia 1, conform Anexei 2 parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Avizarea Documentatiei de atribuire privind “Delegarea gestiunii activităţilor de
colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Braila si activitatea de maturat, spalat,
stropit si intretinere cai publice in municipiul Braila” – Revizia 1 care cuprinde urmatoarele
sectiuni:
- Sectiunea I - Fisa de date – Revizia 1, conform Anexei 3 parte integranta din prezenta
hotarare;
- Sectiunea II- Caietul de sarcini – Revizia 1, conform Anexei 4 parte integranta din prezenta
hotarare;
- Sectiunea III – Formulare – Revizia 1, conform Anexei 5 parte integranta din prezenta
hotarare;
- Sectiunea IV – Contractul – Revizia 1, conform Anexei 6, parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.4 Avizarea Regulamentului serviciului de salubrizare al judeţului Braila, conform
Anexei 7 si Indicatorii de performanta pentru activitatea de colectare si transport, conform
Anexei 8, parti integrante din prezenta hotarare;

Art.5 Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Romanu, doamna
Steluta Ionita, Primar al comunei Romanu, ca în numele şi pentru comuna Romanu să voteze
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila
urmatoarele :
a) Actul Aditional nr. 2/2017 cu privire la modificarea Documentului de pozitie privind
introducerea noului membru A.D.I. “ECO DUNAREA” Braila, orasul Faurei, conform Anexei 1
parte integranta din prezenta hotarare;
b) Studiul de Oportunitate privind fundamentarea deciziei de Delegare a gestiunii activităţilor
pentru colectarea şi transportul deşeurilor in cadrul „Sistemului de management integrat al
deseurilor” in judetul Braila – Revizia 1, conform Anexei 2 parte integrantă la prezenta
hotărâre;
c) Documentatia de atribuire privind “Delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a
deşeurilor municipale în judeţul Braila si activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai
publice in municipiul Braila” – Revizia 1 care cuprinde urmatoarele sectiuni:
- Sectiunea I - Fisa de date – Revizia 1, conform Anexei 3 parte integranta din prezenta
hotarare;
- Sectiunea II- Caietul de sarcini – Revizia 1, conform Anexei 4 parte integranta din prezenta
hotarare;
- Sectiunea III – Formulare – Revizia 1, conform Anexei 5 parte integranta din prezenta
hotarare;
- Sectiunea IV – Contractul – Revizia 1, conform Anexei 6, parte integranta din prezenta
hotarare.
d) Regulamentul serviciului de salubrizare al judeţului Braila, conform Anexei 7 si Indicatorii de
performanta pentru activitatea de colectare si transport, conform Anexei 8, parti integrante din
prezenta hotarare;
e) Modificǎrile ulterioare, justificate, ale documentației;
f) Numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica
de servicii avand ca obiect “Delegarea gestiunii activitatilor de colectare şi transport deşeuri
municipale în judeţul Braila si activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in
Municipiul Braila”;
Art. 6 Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA”
Brăila , prin Presedintele Asociatiei, Aparatul Tehnic si Comisiei de evaluare, pentru :
a) Derularea procedurii de achiziţie publica aferentă atribuirii „Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Brăila şi
activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila,” (publicarea
documentaţiei de atribuire, a anunţului de participare, elaborarea răspunsurilor la clarificările
înaintate de posibilii ofertanţi, efectuarea modificărilor necesare în Fişa de Date a Achiziţiei,
după caz, evaluarea ofertelor, întocmirea dosarului achiziţiei publice,

elaborarea rapoartelor din cadrul procedurii de achiziţie şi orice alte documente necesare
derulării şi finalizării procedurii de achizitie);
b) Modificarea documentației de atribuire, generate de modificǎri legislative, solicitǎri ale
diferitelor autoritǎți de reglementare sau finanțatoare, clarificări formulate de operatori
economici.
c) Semnarea „Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport a
deşeurilor municipale în judeţul Brăila şi activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere căi
publice în Municipiul Brăila” de catre Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „
ECO DUNĂREA” Brăila în numele si pe seama Comunei Romanu, în mǎsura în care acesta
nu suferǎ modificǎri fațǎ de documentul aprobat conform Art. 3 Sectiunea IV al prezentei
Hotǎrâri, rezultate în urma aplicǎrii sau derulǎrii procedurii de achiziție publicǎ, cu excepția
informațiilor completate potrivit Raportului de atribuire aprobat de Preşedintele Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila.
Art.7 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre doamna Primar, personal,
prin participarea la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO
DUNAREA” Braila.
Art.8 Prin grija secretarului comunei prezenta Hotarare va fi comunicata Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila si altor institutii interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,

Chirpac Cornel

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.34
Din 23 Martie 2017
Privind: aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2017 .
Avănd în vedere:
-Informarea d-lui Chirpac Gheorghe,viceprimar al com.Romanu,jud,Braila:
-Avizele Comisiilor de specialitate;
In baza OG. nr.88din 2001 privind înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru
situaţii de urgenţă;
In baza Legii nr.307din 2006,art.4,modificată,privind apărarea împotriva incendiilor şi a OMAI nr.132
din 2007,art.6 privind Planul de analiză şi acoperire a riscurilor;
In baza HGR nr.1040 din 2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse umane,materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta si OMAI nr.1184 din 2006 privind situatia fondurilor
destinate organizarii si desfasurarii actiunii de evacuare;
In baza HGR.nr.557/3.08.2016 privind modificarile functiilor de sprijin si activitatile specifice care se
indeplinesc in cadrul functiilor de sprijin de catre autoritatile responsabile si organizatiile neguvernamentale;
In conformitate cu art.36,pct.1,2 lit.a,d,pct.4 lit.e,pct.6 lit.a,alin. 8,9 şi 15 din Legea nr.215/2001 republicată si modificată ulterior;
In temeiul art.45 ,pct.a din Legea nr.215 din 2001 republicata si modificata ulterior privind administraţia publică locală;
HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă Planul pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare necesare gestionării
situaţiilor de urgenţă pe anul 2017 la nivelul comunei Romanu care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. D-na primar Ioniță Steluța,preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă va aduce
la îndeplinire prezenta hotărăre.
Art.3. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor interesate.
Președinte de ședință,
Chirpac Cornel

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU

HOTARAREA Nr. 35
Din 23 Martie 2017
Privind: aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere prevazute la art.185,
alin.1, lit. b, si alin.7, din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, a contribuabililor
persoane fizice si juridice

Avand in vedere:
- Raportul nr. 4332/03.11.2016 si Decizia nr.33/5.12.2017 al Curtii de Conturi a
Romaniei, Camera de Conturi Braila masura 1.d.
− Prevederile art. 185, alin.1, lit.b, si alin.7, din Legea 207/2015,modificată, privind Codul
de procedura fiscala,
− Expunerea de motive al primarului;
− Referatul de specialitate al Compartimentului Impozite si taxe;
− Avizele comisiilor de specialitate;
In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.b),d) si alin.4, lit.a),c), respectiv art.45, alin.2, lit.c)
din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. (1) Se aproba scutirea de la plata a majorarilor de intarziere prevazute la art.185,
alin.1, lit.b, si alin.7, din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, a contribuabililor
persoane fizice si juridice, conform Regulamentului anexat la prezenta hotarare.
(2) Anexa nr. 1 cuprinzand Regulamentul pentru acordarea scutirii de la plata a
majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale constand in impozite si taxe locale, datorate
bugetului local al Comunei Romanu si anexa nr.2 cuprinzand Cererea privind acordarea facilitatii
de scutire de la plata majorarilor de intarziere, fac pate integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare incepand cu luna ianuarie 2017.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari de incredinteaza compartimentului
Impozite si taxe.
Art.4.D-ul secretar de comună va face publică prezenta hotarare Institutiei Prefectuluijudetul Braila si tuturor persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Chirpac Cornel

Contrasemnează,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR. 36
Din 23 Martie 2017
Privind: Modificarea Organigramei cu echipele specializate ale SVSU Romanu
Avănd în vedere informarea d-lui Strîmbeanu Gabriel Romeo,șef SVSU Romanu;
Avănd în vedere avizele comisiilor de specialitate;
In baza OG nr.88/2001 privind înființarea,organizarea și funcționarea serviciilor comunitare
pentru Situații de Urgenta,republicată prin legea nr.363/2002 modificata prin OUG
nr.25/2004,modificată;
In baza Legii nr.307/2006,modificată, privind apărarea împotriva incendiilor și a HG
nr.642/2005 privind aprobarea criteriilor de clasificare a UAT –urilor si operatori econiomici privind
protectia civilă;
In baza art.3 alin.1,lit.a si Art.19 alin.1 lit.a din Ordinul nr.96/2016 privind constituirea,
incadrarea si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgentă ;
In conformitate cu art.36 pct 1 si 2 lit a,d,pct 4 lit e,pct 6 lit a alin.8,9 si 15 din Legea
nr.215/2001 republicata si modificata ulterior;
In temeiul art.45 pct1 din Legea nr.215/2001 republicata si modificata ulterior privind
administrația public locală;

HOTARASTE:

Art.1.Se modifică Organigrama cu echipele specializate ale SVSU Romanu
conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. D-na primar Ioniță Steluța,presedintele Comitetului Local pentru Situatii de Urgență va
aduce la indeplinire prezenta hotarare.
Art.4. D-ul secretar de comuna va face publica prezenta hotarare Instituției Prefectului, ISU
Braila și tuturor persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Chirpac Cornel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.37
Din 23 Martie 2017
Privind: Aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, fara licitatie
publica asupra terenului in suprafata de 13.513 mp, situat in intravilanul comunei
Romanu, str. Agricultorilor, nr.9, CV. 82, P.468/4/2, proprietate privata a comunei, catre dul Alhussin Abdul Razdak,administrator al SC. Alhussin SRL

Consiliul Local al comunei Romanu intrunit in sedinta ordinara;
Avand in vedere:
- cererea inregistrata cu nr. 1428/13.03.2017, depusa de d-ul Alhousin Abdul Razak, reprezentant
al SC Alhussin SRL, privind constituirea unui drept de superficie cu titlul oneros sau vanzarea terenului
in suprafata de 13.513 mp, situat in com. Romanu, str. Agricultorilor, nr.9, CV. 82, P.468/4/2, lot 28 ,
proprietate privata a comunei;
- Contractul de închiriere nr.2332/5.07.2013 incheiat intre Primaria comunei Romanu, in calitate
de proprietar si SC Alhussin SRL , in calitate de chiriaș, avand ca obiect exploatarea terenului curticonstructii, in suprafata de 13.513 mp, situat in com. Romanu, str. Agricultorilor, nr.9, CV. 82, P.468/4/2
,Nr.cadastral si Carte funciară nr.71712, proprietate privata a comunei;
- HCL nr.25/27.05.2013 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de
13.513 mp. situat in com. Romanu, str. Agricultorilor, nr.9, CV. 82, P.468/4/2 , proprietate privata a
comunei;
- planul de amplasament si delimitare a imobilului ,extras de carte funciară pentru terenul
intravilan in suprafata de 13.513 mp situat in com. Romanu CV. 82, P.468/4/2,
- raportul compartimentului de specialitate ;
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;
- raportul de evaluare pentru terenul intravilan in suprafata de de 13.513 mp. situat in com.
Romanu, str. Agricultorilor, nr.9, CV. 82, P.468/4/2 , proprietate privata a comunei;
- prevederile art. 693 privind superficia, din Noul Cod Civil- Legea 287/2009;
- HCL 30/23.03.2017 privind aprobarea Regulamentului referitor la închirierea/constituirea
dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul privat al comunei Romanu;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art. 5 lit.b, art. 45 alin.3 si art 115 alin.1 lit.b) din
Legea 215/2001, privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARASTE:

Art.1 Incetarea închirierii terenului intravilan in suprafata de 13.513 mp, situat in com.
Romanu, str. Agricultorilor, nr.9, CV. 82, P.468/4/2 , proprietate privata a comunei, la data semnării
Contractului de Superficie cu Titlul Oneros
Art. 2 Se insuseste Raportul de evaluare pentru terenul intravilan in suprafata de 13.513 mp,
situat in com. Romanu, str. Agricultorilor, nr.9, CV. 82, P.468/4/2, proprietate privata a comunei,,
intocmit de evaluator Dinu Valerica, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare care face parte integranta
din aceasta.
Art.3 Se aproba constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, fara licitatie publica asupra
terenului intravilan in suprafata de 13.513 mp, situat in com. Romanu, str. Agricultorilor, nr.9, CV. 82,
P.468/4/2, proprietate privata a comunei, catre SC Alhussin SRL, si se stabileste pretul de pornire pentru
constituirea dreptului de superficie la suma de 6.360 lei/an conform Raportului de evaluare;
Art. 4. Aproba Studiul de oportunitate conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare
Art.5. Se aproba Caietul de sarcini conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare
Art.6.Se stabilește pretul final pentru constituirea dreptului de superficie după negocierea
comisiei de licitatie conform procesului verbal de negociere;
Art. 7 Se aproba încheierea unui contract de constituire a unui drept de superficie asupra
terenului intravilan in suprafata de 13.513 mp, situat in com. Romanu, str. Agricultorilor, nr.9, CV. 82,
P.468/4/2, proprietate privata a comunei, cu SC Alhussin SRL.
Art.8 Constituirea dreptului de superficie se va face pe o perioada de 49 de ani cu posibilitatea
prelungirii, prin acordul partilor, la împlinirea termenului.
Art.9 (1) Beneficiarul dreptului de superficie va plăti suma datorată în două tranşe egale, până la data de 31
martie, respectiv 30 septembrie a anului în curs.
(2) Preţul superficiei va fi indexat anual cu rata inflaţiei, comunicată de organele abilitate în acest sens, conform
legii.

Art.10 Se imputerniceste d-na Ioniță Steluța, primarul comunei Romanu sa semneze actul autentic
privind constituirea superficiei.
Art.11. Taxele notariale şi cele privind înscrierea în cartea Funciară, vor fi suportate de
beneficiarul superficiei.
Art.12. Prezenta hotarare va fi facuta public si comunicata institutiilor interesate prin grija
secretarului comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Chirpac Cornel

Contrasemneaza ,
Secretar comuna
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 23.03.2017 , orele 14,30 la Primaria comunei Romanu are loc şedinţa ordinară a
Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.71/15.03.2017 a d-nei primar, avănd programul ordinei de zi
conform convocatorului anexat .
Sedinţa este deschisă de către d-na Chirpac Cornel, consilier ,care a fost propus de catre d-ul
Vasilache Dumitru,consilier,să fie presedinte de sedință , emiţăndu-se în acest sens hotărărea nr.28.
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(d-na) Preşedinte de şedinţă anunţă ca la această şedinţă participă ca invitati d-na Ioan
Georgiana,Dir.Sc,Gimanaziala Romanu,Radu Badiu Nicoleta,referent din cadrul compartimentului
contabilitate,Dragostin Marian,ing.agronom in cadrul compartimentului agricol si d-ul Strîmbeanu
Gabriel Romeo,șef SVAU Romanu.Au mai fost prezenti un numar de 2 preoți ortodoxi ai satelor
Romanu si Oancea.
D-ul (d-na) Preşedinte de şedinţă anunţă ca după prezentarea procesului verbal al sedintei din luna
anterioară este o obiectiune de facut si anume d-ul consilier Vasilache Dumitru nu a votat hotarerea
privind concesiunea păsunii deoarece va participa la concesiune atunci cand va avea loc.Nu mai sunt
obiectiuni de făcut si se trece la prezentarea primului punct al ordinei de zi după ce a fost în prealabil
supusă la vot ordinea de zi si aprobată în unanimitatede voturi.
D-ul(d-na) Presedinte de sedinta da cuvantul d-nei Radu Badiu Nicoleta pentru a prezenta un
raport pentru aprobarea bugetului local pe anul 2017 si a listei de investitii iar d-lui secretar de comună
pentru a prezenta proiectul de hotarare initiat de primar,privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 si a
listei de investitii. D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezenta avizele favorabile la punctul
nr.1 al ordinei de zi la care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.29.
D-ul(d-na) Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul
de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la închirierea/constituirea dreptului de superficie
cu titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul privat al comunei Romanu, judetul Braila și d-lor
reprezentanti ai comisiilor de specialitate pentru a prezenta avizele favorabile la punctul nr.2 al ordinei de
zi la care comisiile nr.2 si 3 au fost de acord iar din comisia nr.1 o singura abtinere. Supus la vot în plen
este aprobat cu 9 voturi pentru si 2 abtineri,emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.30.
D-ul (d-na) Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul
de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică prin strigare a suprafeței de 2.881 mp.
identificată în cv.82,parcela 468/4/1,proprietatea Consiliului local,situată în intravilanul localitatii
Romanu, str. Agricultorilor,nr.9. la care comisiile nr.2 si 3 au fost de acord iar din comisia nr.1 o singura
abtinere Supus la vot în plen este aprobat cu 9 voturi pentru si 2 abtineri,emiţăndu-se astfel hotărărea cu
nr.31.

D-ul(d-na) Presedinte de sedinta trece la pct nr.4 al ordinei de zi privind aprobarea plății
cotizației pentru Asociația Grupul de Acțiune Locală Terasa Brăilei și da cuvantul d-lor reprezentanti ai
comisiilor de specialitate pentru a prezenta avizele favorabile la care toate comisiile au fost de acord
,emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.32.
D-ul(d-na) Presedinte de sedinta trece la pct nr.5 al ordinei de zi privind aprobarea Actului
Aditional nr. 2/2017 cu privire la modificarea Documentului de pozitie si avizarea documentelor necesare
demarării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare a
gestiunii activităţilor pentru colectare şi transport a deşeurilor municipale in Judetul Braila si activitatea de
maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de
management integrat al deseurilor” in judetul Braila, mandatarea Primarului pentru a vota documentele
mentionate, precum si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a
contractului și da cuvantul d-lor reprezentanti ai comisiilor de specialitate pentru a prezenta avizele
favorabile la care toate comisiile au fost de acord iar in plen una abtinere,emiţăndu-se astfel hotărărea cu
nr.33.
D-ul(d-na) Presedinte de sedinta trece la pct nr.6 al ordinei de zi privind aprobarea Planului
pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgentă pe
anul 2017 și da cuvantul d-lor reprezentanti ai comisiilor de specialitate pentru a prezenta avizele
favorabile la care toate comisiile au fost de acord si in plen cu 11 voturi pentru,emiţăndu-se astfel
hotărărea cu nr.34.
D-ul(d-na) Presedinte de sedinta trece la pct nr.7 al ordinei de zi privind aprobarea scutirii de
la plata a majorarilor de intarziere prevazute la art.185, alin.1, lit. b, si alin.7, din Legea 207/2015
privind Codul de procedura fiscala, a contribuabililor persoane fizice si juridice și da cuvantul d-lor
reprezentanti ai comisiilor de specialitate pentru a prezenta avizele favorabile la care toate comisiile au
fost de acord si in plen cu 11 voturi pentru ,emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.35.
D-ul(d-na) Presedinte de sedinta trece la pct nr.8 al ordinei de zi privind modificarea
Organigramei cu echipele specializate ale SVSU Romanu și da cuvantul d-lor reprezentanti ai
comisiilor de specialitate pentru a prezenta avizele favorabile la care toate comisiile au fost de acord si
in plen cu 11 voturi pentru ,emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.36.
D-ul (d-na) Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta
proiectul de hotarare privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, fara licitatie
publica asupra terenului in suprafata de 13.513 mp, situat in intravilanul comunei Romanu, str.
Agricultorilor, nr.9, CV. 82, P.468/4/2, proprietate privata a comunei, catre d-ul Alhussin Abdul
Razdak,administrator al SC. Alhussin SRL la care comisiile nr.2 si 3 au fost de acord iar din comisia nr.1
o singura abtinere Supus la vot în plen este aprobat cu 9 voturi pentru si 2 abtineri,emiţăndu-se astfel
hotărărea cu nr.37.
D-ul (d-na) Presedinte de sedinta arata ca se poate trece la discutii.
D-ul Vasilache Dumitru,consilier,o inteaba pe d-na contabil Radu Badiu Nicoleta căt a primit
Scoala generala in anul 2016 si 2017 si care este diferenta precum si la Dispensarul din localitate.D-na
contabil la Scoala, cheltuieli materiale la cap.07 pe anul 2016 a primit 69 miilei si pe anul 2017 a primit
68 miilei și la Dispensar s-a dat 5000 lei pentru a cumpăra o canapea si un dulap.Pentru Ecograf nu
avem bani ca sa acoperim cheltuiala.D-na Primar a aratat ca pentru a lucra cu un Ecograf trbuie sa fii
specialist in domeniu.
D-ul Puia Ionel,consilier,o intreaba pe d-na primar unde se va construi la Oancea un parc de
joaca pentrui copii ?.D-na Primar a aratat ca se va construi in curtea Gradinitei Oancea.

D-ul Sisu Dumitru,consilier,intreaba primarul care sunt prioritatile din lista de investitii ?.D-na
primar a aratat ca paercul de joaca la Oancea,acoperis camin cultural,achizitionare costume populare
copii,acoperisurile bisericilor ortodoxe Romanu si Oancea,gard cimitir adventisti,organizare festival de
ziua comunei,amenajare stadion,amenajare parc etc.
D-ul Sisu Dumitru,consilier,a aratat ca trebuie sa stimulam copiii de la dansuri populare care au
castigat concursuri pe unde au fost în tara si judetul nostru.D-na primar a aratat ca au primit de sarbatori
o sacoșă cu daruri mai consistenta fata de alti copii.
D-ul Vasilache Dumitru,consilier,a aratat ca la cei de la RENEL cănd mai vin pe la primarie
pentru a cere anumite acte s-ai taxam mai mult,pentru ca si ei dau avizele cu intarziere si la niste preturi
foarte mari.
D-na Ioan Georgiana,Dir Scoala Romanu,arata ca trebuie sa se amenajeze si sa se finalizeze mai
repede terenul de sport din curtea scolii,terenul fiin in panta trebuie adus la cota zero.Trebuie sa se aloce
bani pentru bursele scolare sociale,bursele de merit si cuantumul acestora.D-na primar a aratat ca trebuie
sa faca un material cu cuantumul minim si maxim apoi vom supune atentiei consiliului local.
Parintele paroh de la Biserica ortodoxa Oancea a aratat ca vrea sa consolideze biserica fiindca
este din paianta,sa schimbe dusumeaua caci cresc buruienile prin ea.Trebuie facut un deviz general de
cheltuieli.Vrea sa remunereze copii de la corul bisericesc,sa-i duca în excursie prin tară,etc.
Parintele paroh de la Biserica ortodoxa Romanu,s-a incercat reabilitarea turlelor,cei drept cu bani
putini.Vrea sa modifica acoperisul,sa se faca un deviz general de cheltuieli cu d-ul ing.Simionescu.Turlele
bisericii nu stau pe ceva solid,trebuiesc consolidate prin grinzi din beton armat,s-a achizitionat o central
ape lemne si sa construit o magazie de lemne pentru centrala.Restul de gard si alte lucruri le vom face cu
banii enoriasilor.Sa se faca o distinctie de cimitirul ortodox de cel catolic.D-na primar a aratat ca nu avem
spatiu necesar pentru infiintarea unui nou cimitir al catolicilor.
D-ul Vasilache Dumitru,consilier,a aratat ca drumul care trece prin curtea fostului CAP Romanu
trebue lasat pănă in canalul de evacuare,nu desfiintat.Trebuie lasat drumul de acces,ca in 30-40 de ani,in
cele 3,00 ha curti constructii se pot face case si anexe gospodaresti.Ce facem trebuie sa ocoleasca locatarii
pe la soseaua spre Sc,Vechi ? D-ul Dragostin aratat ca in PUG figureaza acea zonă cu 3 parcele curticonstructii nu cu drum.
D-ul Calu Neculai,consilier,arata si reclama ca la satul Oancea nu a venit masina sa ridice
gunoiul.D-na Primar a aratat ca sunt discutii puierile din partea d-voastră,caci noi avem în permanenta un
angajat al primariei pe masina de gunoi si se duce prin toate strazile din Oancea.A mai aratat ca vrea sa
faca un Regulament, ca taxele de habitat sa se plateasca pe fiecare gospodarie pe facturi ca la Energia
electrică.
D-ul 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,
Chirpac Cornel

Intocmit,Secretar
Zainea Cristian George

