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H O T A R A R E A   NR.18 

Din  29 Martie  2018 
 

 Privind : schimbarea destinației imobilului în care a funcționat Scoala cu cls I-IV Oancea din 
spațiu de învățămănt în spațiu necesar amenajării unui Muzeu al Satului și Dispensar Uman.  
 
 Consiliul local Romanu întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.03.2018 
         Avănd în vedere: 
 -Adresa nr.2098 din 14.02.2018 a Instituției Prefectului-judetul Braila; 
 -Expunerea de motive a d-nei Ioniță Steluța,primar al comunei Romanu,jud.Braila; 
 - 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 precum si adresa 
nr.542/14.03.2018; 
 - 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.888/26.01.2018 a Inspectoratului Judetean Braila catre UAT Romanu; 
 -Avizele Comisiilor de specialitate; 
            - In baza prevederilor art.3,alin.4,art.21 şi art.22 din Legea nr.213/1998 actualizată,privind 
proprietatea 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 schimbă destinația imobilului în care a funcționat Scoala cu cls I-IV Oancea din 
spațiu de învățămănt în spațiu necesar amenajării unui Muzeu al Satului și Dispensar Uman.  
            Art.2. 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, 
                                 Puia Ionel                                                                    Secretar comună, 
                                                                                                                   Zainea Cristian George 
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H O T A R A R E A  NR.19 

Din 29 Martie  2018 
 

 Privind:Compensarea în bani penru diferite activități prestate de membrii SVSU Romanu. 
 
 
 Avănd în vedere : 
-Procesul verbal de control înregistrat sub nr.1224/15.03.2018 a ISU Dunarea Braila; 
-Referatul nr.1279/19.03.2018 al d-lui Strimbeanu Gabriel Romeo,șef SVSU Romanu; 
            Avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consliului local communal; 
 În baza art.36 si 40 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,art.17,19 din 
Legea nr.481/2004,republicată, privind protectia civilă si a art.7 alin.q din HGR nr.1579/2005; 
            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 republi-               
cată si modificată ulterior; 
 In temeiul art.45 ,pct.a din Legea nr.215 din 2001 republicata si modificata ulterior privind administra-              
ţia publică locală; 
 
 
                                                                        H O T A R A S T E : 
 
 
 
 Art.1.Se aprobă o indemnizatie impozabilă de 30 lei/oră pentru timpul efectiv de lucru realizat de catre 
membrii formatiei de interventie si de catre echipele specializate conform organigramei SVSU Romanu. 
 Art.2.Se aprobă o indemnizatie impozabilă de 12 lei/oră pentru desfășurarea activitatii de prevenire reali-
zata de catre compartimentul de prevenire conform organigramei SVSU Romanu. 
 Art.3.Se aprobă o indemnizatie impozabilă echipelor din organigramă care intervin pe timp de noapte                          
în sumă de 12 lei/oră. 
 Art.4.D-ul Strîmbeanu Gabriel Romeo,Sef SVSU Romanu va ține evidența într-un Registru special 
iar foaia colectivă de prezentă  o va înmăna compartimemntului contabilitate. 
 Art.5.D-ul Secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor interesate. 
 
 
 
 
 
                           Presedinrte de sedinta,                                                              Contrasemnează, 
                                  Puia  Ionel                                                                          Secretar comună, 
                                                                                                                          Zainea Cristian George 
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H O T A R A R E A  NR.20 
Din  29 Martie  2018 

 
 

            Privind: aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare necesare gestio-              
narii situatiilor de urgenta pentru anul 2018 . 
 
 Avănd în vedere:      
            -Informarea d-lui Chirpac Gheorghe,viceprimar  al com.Romanu,jud,Braila: 
            - Adresa NR.1960675 DIN 12.03.2018 A ISU BRAILA; 
 -Avizele Comisiilor de specialitat 
          In baza OG. nr.88din 2001 privind înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare  pen-      
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,materi-    
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 OAP nr.1576/2017 –Regulamentul de gestionare a situatiilor de urgenta si a OAP 202/2016 pri-    
vind aprobarea structurii cadru a Regulamentului de gestionare a situatiilor de urgenta; 
            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 republi-  
cată si modificată ulterior; 
 In temeiul art.45 ,pct.a din Legea nr.215 din 2001 republicata si modificata ulterior privind administra-              
ţia publică locală; 
 
                                                                        H O T A R A S T E : 
 
 
 Art.1. Se aprobă Planul pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare necesare gestionării 
situaţiilor de urgenţă pe anul 2018 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,                                       CONTRASEMNEAZA, 
                               Puia  Ionel                                                        Secretar comună, 
                                                                                                    Zainea Cristian George 
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 H O T A R A R E A   Nr.21 

Din   29  Martie  2018 
 
              Privind:  Stabilirea coeficienților pentru salariile de bază ale d-lor Zainea Cristian George,             
secretar,Toma Elena,Inspector si Vîrban Dorina,referent, funcționari publici din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Romanu,judetul Braila.   
 
              Consiliul local Romanu întrunit în ședinta ordinară la data de 29.03.2018; 
              Avand in vedere: 
            Expunerea de motive a d-nei Ioniță Steluța,primarul comunei Romanu; 
            Referatul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate cu privire la 
necesitatea stabilirii coeficienților pentru salariile de bază ale d-lor Zainea Cristian George,             
secretar,Toma Elena,Inspector si Vîrban Dorina,referent, funcționari publici ai comunei Romanu,judetul 
Braila  ; 
           Avizele comisiilor de specialitate; 
           In baza Legii nr.253/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
           In baza Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

                       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  art.36,alin.1,2 litera a , 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 stabilesc coeficienții pentru salariile de bază ale următorilor functionari  publici începănd 
cu data 1 Martie 2018 astfel :                                                                                                                                        
Zainea Cristian George, secretar = 2,3                                                                                                                              
Toma Elena,Inspector  = 1,9                                                                                                                                             
Vîrban Dorina,referent= 1,9  
 Art.2. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va duce la 
îndeplinire prezenta hotarare.  
            Art.3. D-ul Zainea Cristian George ,secretar de comună , va face publică prin orice mijloace de 
informare Instituției Prefectului și tuturor persoanelor interesate. 
 
              Președinte de ședință,                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                    Puia  Ionel                                                                          Secretar comună, 
                                                                                                          Zainea Cristian George 
 
 



 

                                                                                                

ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 

    CONSILIUL LOCAL ROMANU 

     E-mail: primariaromanu@ymail.com  web:primariaromanu.ro 
           

                                                                        HOTARAREA  Nr.22 
                                                                        Din 29 Martie  2018 
 
            Privind: radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti persoane 
fizice, înlocuite cu ore de munca neremunerată în folosul comunitatii prin hotarari judecatoresti şi executate 
de către persoanele fizice contraveniente  
          
 Consiliul Local Romanu, intrunit in sedinta ordinara la data de 29.04.2018; 
          Avand in vedere: 
          Referatul d-nei Radu Badiu Nicoleta,referent in cadrul compartimentului contabilitate; 
          Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si debitare a 
amenzilor, inregistrat sub nr.1421/26.03.2018; 
          Avizele comisiilor de specialitate; 
          Art.9 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata; 
          Prevederile OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii şi închisorii contravenţionale; 
          Prevederile art.22 titlul II, cap.II din Codul de Procedura Fiscala, Legea nr.207/2015; 
         Tinand cont  de  prevederile   art.   36  alin.  (4)  lit.  a)  si   c)  din  Legea   nr.215/2001  a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
          In temeiul art.45 alin.(1), alin.(2) lit.a) si c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice  
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 
                                                         H O T A R A S T E: 
 
 
            Art.1- Se aproba radierea debitelor în sumă de  2.550  lei, reprezentand amenzi 
contraventionale,   contravenienti   persoane  fizice,   înlocuite  cu   ore  de   munca   neremunerată  în 
folosul   comunitatii   prin   hotarari   judecatoresti   şi   executate   de   către   persoanele   fizice 
contraveniente. 
           Art.2.- Fac obiectul acestor radieri contravenienti persoane fizice nominalizate in anexa 
parte integranta la prezenta hotarare. 
           Art.3.- Cu   ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe, executari silite, resurse umane. 
           Art.4.- Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati 
prin grija secretarului comunei. 
 
 
 
                 Președinte de ședință,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                      Puia  Ionel                                                          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.23 

Din 29 Martie  2018 
 

 Privind : anularea HCL nr.12 din 16.02.2018 pentru aprobarea concesionarii prin licitatie publică a 
pajistilor din proprietatea privata a comunei. 
 
 Consiliul local al comunei Romanu,jud.Braila in sedinta ordinara din 29.03.2018; 
 Avand in vedere: 
 -Adresa nr.3784/23.03.2018 a Instituției Prefectului-jud.Braila; 
 -Expunerea de motive a Primarului cu privire la anularea HCL nr.12/2018; 
 -Avizul comisiilor de specialitate; 
 -In conformitate cu Legea nr.44/2018 pentru modificarea si completarea OUG nr.34/2013 privind 
organizarea,administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea legii 
fondului funciar nr.18/1991 

În baza art. 36, alin.(1), alin(2), lit.c si alin (5),lit. a art. 45, alin (3) si art 123 din Legea nr. 
215/2001,  republicata, 

In temeiul art. 45, alin (3) din Legea nr. 215/2001,republicată și modificată ulterior, privind 
administratia publica locala. 

 
 
                                                     H O T A R A S T E ; 
 
 

             Art.1.Se anulează prevederile Hotararii Consiliului Local nr.12 din 16.02.2018 pentru aprobarea 
concesionarii prin licitatie publică a pajistilor din proprietatea privata a comunei. 
 Art.2.D-ul secretar de comuna va comunica prin orice mijloace  prezenta hotarare Instituției 
Prefectului-județul Brăila si tuturor interesate. 
 
 
 
 
 
                  Președinte de ședință                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
 
                          Puia Ionel                                                                    Secretar comună, 
                                                                                                          Zainea Cristian George 
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H O T Ă R Ă R E A   Nr. 24 
din  29  Martie  2018 

 
     Privind: aprobarea închirierii pajiștilor prin atribuire directă , aflate în 

proprietatea privată a comunei Romanu și a modelului cadru al Contractului de 
închiriere. 

 
Consiliul Local al comunei Romanu, judetul Braila în ședința ordinară din 

29.03.2018: 
 

Având în vedere : 
         - Expunerea de motive a d-nei Primar privind închirierea pajistilor prin atribuire 
directa în conformitate cu Legea nr.44/2018.                                                                                 
 -Avizele Comisiilor de specialitate; 
         -Prevederile Legii nr.44 din 23.01.2018,pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 
34/2013, privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991; 
         -Prevederile Ordinului Nr. 226/235 / 2003,modificata, pentru aprobarea Strategiei 
privind organizarea activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe 
termen mediu si lung; 
          -Prevederile HGR nr.78/4.02.2015 privind modificarea și completarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea OUG nr.34/2013 și pentru modificarea si completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991; 
          -Prevederile Ordinului 407/2051/2013,modificată, pentru aprobarea contractelor – 
cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al 
comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;  
          -Prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii 
optime de animale pe hectar de pajiste; 
           - Hotararea nr. 1064/2013,modificată, privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si 
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991; 
               - Art.553,alin.1 si 4 din Legea nr.287/2009,republicată,privind Codul Civil ; 

      În baza art. 36, alin.(1), alin(2), lit.c si alin (5),lit. a art. 45, alin (3) si art 123 din 
Legea nr. 215/2001,  republicata, 

      In temeiul art. 45, alin (3) din Legea nr. 215/2001,republicată și modificată 
ulterior, privind administratia publica locala. 

 



 
 
                                                             2. 
 
 

HOTARASTE: 
 
 
 

              Art.1. Se aproba închirierea pajistilor proprietate privată a comunei Romanu,la 
satul Romanu pentru o suprafata totală de 45.0123 ha din care 43,0123 ha pentru ovine si 
2,00 ha pentru bovine, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare,cu o 
valoare de 250 lei/ha/an ,taxa de verificare a dosarului de 500 lei,garantia de 1000 lei si 10 
lei taxa documentatie atribuire contract pe o perioada de 7 ani. 
              Art.2 . Se aproba închirierea pajiștilor proprietate privată a comunei Romanu,la 
satul Oancea pentru o suprafata totală de 24,00 ha din care 4,00 ha pentru ovine si 20,00 ha 
pentru bovine, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, cu o valoare 
de 250 lei/ha/an ,taxa de verificare a dosarului de 500 lei,garantia de 1000 lei si 10 lei taxa 
documentatie atribuire contract pe o perioada de 7 ani. 
             Art.3. Pentru asociațiile crescatorilor locali,personae juridice sau personae fizice 
care solicita încheierea de contracte depun un tabel cu membrii asociației,adeverință cu 
animalele înscrise în RNE,certificat fiscal că nu au datorii la UAT Romanu,copie xerox de 
pe  C.I. ,garanția de participare si dovada achitarii taxei de verificare a dosarului. 
   Art.4.Se aprobă Contractul –cadru de închiriere conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
             Art.5. Vicerimarul comunei Romanu, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotarari. 
             Art.6. -  Prezenta hotărâre se comunică de catre secretarul de comună la :Instituţia 
Prefectului – Judeţul Brăila,spre afișare la avizierul primariei si tuturor persoanelor 
interesate. 
 
 
 
 
 
 
 
      Președinte de ședință,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                    Puia  Ionel                                                          Secretar comună, 

 Zainea Cristian George 
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                                                                 H O T A R A R E A  NR.25 

Din  29  Martie  2018 
 
              Privind:  Rectificarea bugetului local pe  anul  2018 
 
            Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinară la data de 29.03.2018; 
            Avand in vedere: 
            Raportul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate  cu privire la 
necesitatea aprobării rectificării  bugetului local  ; 
            Avizele Comisiilor de specialitate; 
           In baza Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

                       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  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   în urma semnarii contractelor de finantare cu MDRAP astfel: 
 
-Iluminat public  - -------------         492.896,06 lei 
-Asfaltare strazi sat Romanu -   14.753.571,15 lei 
 
                Art.2. Se modifică bugetul local  al instituíilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii 
cu suma de 160.000 lei din excedentul anilor precedenti pentru împrejmuire gard la Cimitirul satului 
Romanu 
 
               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 –judetul Braila și tuturor persoanelor interesate. 
 
 
 
                     Președinte de ședință,                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                          Puia Ionel                                                                  Secretar comună, 
                                                                                                       Zainea Cristian George 
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PROCES   VERBAL 

 
 
  Astăzi  29.03.2018 , orele 14,00 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  ordinară  a 
Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.39/23.03.2018 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 
conform convocatorului anexat . 
  Sedinţa este deschisă de către d-ul  Puia Ionel, consilier,care a fost propus  de catre   d-na  Prozan 
Eugenia,consilier,să fie presedinte de sedință  , emiţănduse în acest sens hotărărea nr.17. 
   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 Radu Badiu 
Nicoleta,referent din cadrul compartimentului contabilitate,Dragostin Marian,ing.agronom in cadrul 
compartimentului agricol si d-ul Strîmbeanu Gabriel Romeo,șef SVSU Romanu. 
            D-ul(d-na) Preşedinte de şedinţă anunţă ca la această şedinţă mai sunt de aprobat la ordinea de zi 
incă 3 puncte, adică de la pct 6 la pct 8 conform convocatorului anexat.Supus la vot si acele 3 puncte de pe 
ordinea de zi au fost aprobate in unanimitate. 
 D-ul (d-na) Preşedinte de şedinţă anunţă ca după prezentarea procesului verbal al sedintei din luna  
anterioară  nu 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 rectificarii bugetului local  pe anul 2018  iar d-lui secretar de comună prezenta proiectul de 
hotarare initiat de primar,privind aprobarea bugetului local pe anul 2018. 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.25. 
         D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul de 
hotarare  privind  aprobarea schimbarii  destinației imobilului în care a funcționat Scoala cu cls I-IV 
Oancea din spațiu de învățămănt în spațiu necesar amenajării unui Muzeu al Satului și Dispensar Uman.  
         D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezenta avizele favorabile la punctul nr.2 al ordinei de 
zi la care votănd in plen  toți consilierii au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.18. 
         D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul de 
hotarare  privind  Compensarea în bani penru diferite activități prestate de membrii SVSU Romanu. 
 D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezenta avizele favorabile la punctul nr.3 al ordinei de zi si 
votănd in plen  toți consilierii au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.19. 
         D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul de hotarare  
privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare necesare gestio-  narii 
situatiilor de urgenta pentru anul 2018 . 
         D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezenta avizele favorabile la punctul nr.4 al ordinei de zi 
la care votănd in plen  toți consilierii au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.20. 
         D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul de 
hotarare  privind  stabilirea coeficienților pentru salariile de bază ale d-lor Zainea Cristian George,  
secretar,Toma Elena,Inspector si Vîrban Dorina,referent, funcționari publici din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Romanu,judetul Braila.   
 
 



 
                                                                                    2. 
 
             D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezenta avizele favorabile la punctul nr.5 al ordinei                         
de zi la care votănd in plen  toți consilierii au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.21. 
          D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta 
proiectul de hotarare  privind  radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti 
persoane fizice, înlocuite cu ore de munca neremunerată în folosul comunitatii prin hotarari judecatoresti şi 
executate de către persoanele fizice contraveniente  
         D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezenta avizele favorabile la punctul nr.6 al ordinei de 
zi la care votănd in plen  toți consilierii au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.22. 
         D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul de 
hotarare  privind  anularea HCL nr.12 din 16.02.2018 pentru aprobarea concesionarii prin licitatie publică a 
pajistilor din proprietatea privata a comunei. 
         D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezenta avizele favorabile la punctul nr.7 al ordinei de zi 
si votănd in plen  toți consilierii au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.23. 
         D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul de 

hotarare  privind aprobarea aprobarea închirierii pajiștilor prin atribuire directă , aflate în 
proprietatea privată a comunei Romanu și a modelului cadru al Contractului de închiriere. 
          D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezenta avizele favorabile la punctul nr.8 al ordinei de zi 
la care votănd in plen  toți consilierii au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.24. 
            D-ul (d-na) Presedinte de sedinta arata ca dacă nu mai sunt subiecte de discutat de pe ordinea de zi se 
poate trece la discutii. 
 D-ul Vasilache Dumitru,consilier ,o intreaba pe d-na Radu Badiu Nicoleta,contabil că nici pănă la 
aceasta data nu au fost alocate fondurile prevazute la cap. sport pe anul 2018. 
 D-na Radu Badiu Nicoleta,contabil,arată că nici pănă la aceasta data nu au fost aduse la 
contabilitate închiderea și justificarea banilor pe anul 2017. 
 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,                                                           Intocmit,Secretar 
                     Puia Ionel                                                                Zainea Cristian George 
 
 
 
 


