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 H O T A R A R E A  Nr.2 

Din  8  Ianuarie   2018 

 
 
     Privind: aprobarea utilizarii definitive a excedentului/deficitului   bugetar  din anul 2017  pentru anul                       

fiscal  2018. 

 

 Avănd în vedere raportul d-nei Radu Badiu Nicoleta,referent-contabil din cadrul Compartimentului                
contabilitate,impozite și taxe ; 

 Avizele comisiilor de specialitate; 

  In baza Ordinului nr.3244 din 19.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înche-         ierea 
exercitiului bugetar pe anul 2017;  
             In baza Legii nr.6 /2017 privind Legea Bugetului de Stat ; 

             In baza Legii nr.82/1991,republicată ,  privind legea contabilitatii 
  In baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale  modificata şi completata cu OUG 

nr.58/2010 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 din Legea nr.215/2001,actualizata ,republicată si 

modificata ulterior ; 
 In temeiul prevederilor art.45,alin. 1 si  2 lit. a  din Legea nr.215/2001  actualizata ,republicată si 

modificata ulterior  privind administraţia publică locală ; 
 
  
                                                                     H O T A R A S T E  : 

 
 
 Art.1 Se aprobă utilizarea excedentului pentru anul 2018 pentru acoperirea temporară a golurilor de                       
casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile sectiunii de functionare si dezvoltare în anul                

curent în limita disponibilului. 

 Art.2.Se aprobă utilizarea definitivă a exedentului pe anul 2017 în anul 2018 ca sursă de utilizare  a 
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare  si pentru acoperirea  definitivă  a eventualelor deficite la sfarsitul exer-           

citiului bugetar.                                                             
             Art.2. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent-contabil ,răspunde de exactitatea datelor înscrise în                       
prezenta   hotărăre 
 Art.3. D-ul Zainea Cristian George,secretar comună,va populariza prin orice mijloace de informare                      

persoanelor  interesate. 
 

               Președinte de ședință,                                                             Contrasemnează, 
                Chirpac Gheorghe                                                                 Secretar comună, 

                                                                                                          Zainea Cristian George 



 

R O M A N I A 

JUDEŢUL BRAILA 

COMUNA ROMANU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU 

 

H O T A R A R E A  NR. 3  

din  8  Ianuarie  2018  

 

privind: avizarea Caietelor de Sarcini ale activitatilor de inmagazinare a apei brute si a apei potabile si de 

tratare a apei brute in Aria Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Romanu, cu Anexele – 

parte integranta 

       

Consiliul Local al Comunei Romanu, judetul Braila, intrunit in sedinta extraordinară la data de 8.01.2018; 

 Avand in vedere: 

 - Adresa nr.17 din 05.01.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila prin care 

solicita avizarea Caietelor de Sarcini ale activitatilor de inmagazinare a apei brute si a apei potabile si de 

tratare a apei brute in Aria Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Romanu, cu Anexele – 

parte integranta; 

 - Avizele Comisiilor de specialitate; 

- Caietul de Sarcini al activitatii de inmagazinare a apei brute si a apei potabile in Aria Delegata – 

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Romanu, cu Anexele nr.1-5 – parte integranta; 

- Caietul de Sarcini al activitatii de tratare a apei brute in Aria Delegata – Unitatea Administrativ 

Teritoriala Comuna Romanu, cu Anexele nr.1-11 – parte integranta; 

 - Prevederile Art.3 si Art.5 din Hotararea nr.9 din 14.07.2009 privind aprobarea Regulamentului 

Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele nr.1-4 - parte integranta din acesta si a Caietelor 

de Sarcini - cadru ale serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele - parte integranta din 

acestea - a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 

- Prevederile art.6 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa şi de canalizare – 

republicata in anul 2015, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art.22 alin.(4) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicata in anul 2013, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art.5 alin.2 litera l) coroborate cu prevederile art.16 alin.3 litera d) din Statutul 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 
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In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit.c), lit. d), lit.e), alin. (4)  lit. d), e) şi f), alin. 

(5) lit. a), alin. (6), lit. a) pct. 14, alin. (7) lit. a), art. 37 coroborate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea 

nr.215/2001, republicata cu modificarile şi completarile ulterioare;  

 In baza art. 45 alin. (2) lit. d), coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) si alin.(5) din Legea     nr. 215/2001, 

Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;   

 

H  O  T  A  R  A  S  T  E  : 

 

    

 Art.1 Avizeaza Caietul de Sarcini al activitatii de inmagazinare a apei brute si a apei potabile in Aria 

Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Romanu, cu Anexele nr.1-5 – parte integranta. 

Art.2 Avizeaza Caietul de Sarcini al activitatii de tratare a apei brute in Aria Delegata – Unitatea 

Administrativ Teritoriala Comuna Romanu, cu Anexele nr.1-11 – parte integranta. 

Art.3 Caietele de Sarcini ale activitatilor de inmagazinare a apei brute si a apei potabile si de tratare a 

apei brute in Aria Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Romanu, cu Anexele – parte 

integranta vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale a Asociatiei, in prima sa sedinta dupa avizarea de catre 

Consiliul Local al Comunei Romanu. 

Art.7 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Romanu doamna Ionita 

Steluta, iar Secretarul Comunei o va comunica Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila 

imediat dupa adoptare si, dupa caz, altor institutii interesate. 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata cu un numar de 9 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                                                                                  S E C R E T A R,  

                                                                                                                        Zainea Cristian George 
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PROCES   VERBAL 

 

 

  Astăzi  8.01.2018 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  ordinară  a 

Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.1/5.01.2018 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 
conform convocatorului anexat . 

 D-ul consilier Chirpac Gheorghe îl propune pe d-ul Mitu Georgel pentru a fi presedinte de sedinta 
iar d-ul Nicolae Marian îl propune pe d-ul Chirpac Gheorghe pentru a fi presedinte de sedinta. Au fost 

supuse la vot propunerile unde d-ul Ghirpac Gheorghe a avut un numar de 6 voturi pentru  , emiţăndu-se în 
acest sens hotărărea nr.1 

   La apelul nominal făcut de către d-ul secretar de comună rezultă că sunt prezenţi un număr de 9  
consilieri din 11 aleşi .Lipsesc motivat d-nii consilieri Puia Ionel și Chihaia Dan Lucian.Ca invitati 

participă d-na  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 care este votată în unanimitate 

de voturi  . 

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

de hotarare initiat de d-na primar,privind  aprobarea utilizării definitive a excedentului/deficitului bugetar 
din anul 2017 pentru anul 2018. 

   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.2. 

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

de hotarare privin avizarea Caietelor de Sarcini ale activitatilor de inmagazinare a apei brute si a apei 

potabile si de tratare a apei brute in Aria Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Romanu, cu 

Anexele – parte integranta 

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.3. 

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

 D-nii  consilieri Vasilache  Dumitru si Șișu Dumitru a ridicat problema numitului Mocanu 

P.Gheorghe care este un real pericol social prin manifestarile repetate de violență asupra cetatenilor pasnici 



cand intră în  perioadele de turbulente psihice și sa facem scris la autoritatile competente pentru internarea 
lui la un centru sau spital psihiatric în vederea calmarii lui.Este luat pe semnatura din spital de catre rude  si 

 

 

                                                                           2.  

neluănd tratamentul de specialitate la timp devine recalcitrant.A comis o serie de fapte antisociale prin 
batai ,scandaluri si degradarea gardurilor si a altor obiective private .  

             D-ul Mitu Georgel,consilier,arata că s-a primit o adresa la chiriasii de păsune să nu se mai 
păsuneze în acesta perioada cu animalele dar d-ul consilier Nicolae Marian Florin,fiindca are domiciliul la 

marginea satului nu se conformeaza dispozitiilor si are animalele in continuare pe păsune. 

 D-na Primar a aratat ca se va adresa printr-o notificare d-lui Nicolae Marian în urma acestei sesizari 
în vederea retragerii de urgenta a animalelor de pe pasunea primariei locale.In caz contrar va suporta 
consecintele  legii. 

  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 

 

 

 

 


