
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.27
Din  26  Aprilie   2018

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”lucrari 
de modernizare teren de sport “ în com.Romanu,judetul Braila.

Consiliul local al comunei Romanu,judetul Braila;
Avănd în vedere : 

            -Expunerea de motive a  primarului comunei Romanu,judetul Braila ;
-HCL nr.17/2015 privind Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 

comunei;
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local comunel Romanu;

            - In conformitate cu HGR nr.907/29.12.2016,modificată, privind etapele de 
elaborare și continutul cadru al documentatiilor tehnico-economici aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.                                                                                                                                               

In baza art.36,alin.2 lit.b cu trimitere la alin.4 lit d si e,lit.d cu trimitere la alin.6 
lit.a,pct.9,10 si 11 din Legea nr.215/2001;

In temeiul art.45 alin.1 si 2 lit.e din Legea nr.215/2001 ,republicata,cu 
modificarile si completarile ulterioare privind administratia publica locala;

                                                           H O T A R A S T E:

Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul” lucrari de 
modernizare teren de sport “  în com.Romanu,judetul Braila,conform devizului 
general al obiectivului de investiții  care face parte integrantă din prezenta hotărare.

Art.2.D-na Ioniță Steluța,primarul comunei Romanu,va duce la îndeplinire 
prezenta hotarare.

Art.3.D-ul Secretar de comună va face publica prezenta Instituției Prefectului-
judetul Braila și tuturor persoanelor interesate.
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                           Președinte de ședință,                                          CONTRASEMNEAZA,
                                Mitu Georgel                                                        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.28
Din 26 Aprilie  2018

              Privind : aprobarea   asocierii   Comunei Romanu prin   Consiliul Local Romanu 
,cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila,pentru cofinantarea si realizarea 
lucrarilor de modernizare teren de sport în com.Romanu,judetul Braila .

Consiliul Local al comunei Romanu intrunit in sedinta ordinara din data de 26.04.2018;
-Avand in vedere:Adresa nr.2772/13.02.2018 a Consiliului Judetean Braila;                                                                  
-Expunerea de motive initiata de primarul localitatii Romanu;
-Luand   in   considerare   rapoartele   de   avizare   favorabile   ale Comisiilor de 
specialitate;
-In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-In temeiul art.36 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din acelasi 
articol si art.45 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare:
                                                               H O T A R A S T E:

            Art.1.Se   aproba   asocierea   comunei Romanu  prin   Consiliul   local   al 
Comunei Romanu cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, în vederea 
cofinantarii si realizarii lucrarilor de modernizare  teren de sport în com.Romanu ,judetul 
Braila .
            Art.2.Contributia Consiliului Local al comunei Romanu pentru cofinantarea si 
realizarea   obiectului   asocierii   va   fi   suportata   din   bugetul     propriu   al comunei 
Romanu, pe anul 2018, din capitolul 67.02.71,subcapitolul 71.01.  în suma de 
164.326,00  lei,Consiliul judetean alocă suma de 246.489,00 lei, cu o suma de 
finalizare totală de 410815,00 lei.
           Art.3.Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi executate pe baza 
documentatiei tehnico-economice aprobate, potrivit legii.
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          Art.4.Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Consiliul   Judetean   Braila   si   Consiliul   local   al   comunei Romanu,   potrivit 
anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
          Art.5.Asocierea își produce efectele după aprobarea asocierii de Consiliul judetean 
Braila și semnarea contractuluio de asociere de către părtile contractante.
          Art.6.Se   mandateaza   doamna Ioniță  Steluța,   Primar   al   comunei Romanu în 
vederea semnarii contractului de asociere cu Consiliul Judetean Braila.
           Art.7.Cu   aducerea   la   indeplinire   a   prezentei   hotarari   se   insarcineaza 
Compartimentul contabilitate.
           Art.8.Prezenta   hotarare   va   fi   comunicata   Consiliului   Judetean   Braila,   
Institutiei Prefectului Judetul Braila, precum si celor interesati.

                      Presedinte de sedinta,                                              CONTRASEMNEAZA,
                        
                           Mitu  Georgel                                                          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 Ă R Ă R E A  Nr.29
                                                                  Din 26 Aprilie 2018
              Privind : aprobarea devizului general și al cofinanțării de către beneficiar al 
proiectului               “ Modernizare  iluminat stradal în comuna Romanu”,judetul Braila  .

Consiliul Local al comunei Romanu intrunit in sedinta ordinara din data de 26.04 .2018;
Avand in vedere   :
-Expunerea de motive initiata de primarul localitatii Romanu;
-Avizul comisiilor de specialitate;
- HG. Nr.1069/2007 privind Strategia energetică a Romaniei pentru perioada 2007-2020;
-Directivele nr.2006/32/CE și 2012/27/CE a Parlamentului European
-Prevederile art.12 și 13 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor,republicată,cu 
modificările și completările ulterioare; 
-Conform OUG nr.28 din 10.04.2013 privind Programul Național de Dezvoltare locală” 
Modernizarea satului romănesc”  ,domeniul de interes-reabilitare/modernizare a 
drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
cu drumuri judetene,drumuri de interes local,respective drumuri comunale și/sau drumuri 
publice în interiorul localităților;
- Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public
-In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 
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modificarile si completarile ulterioare;
-In temeiul art.36 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din acelasi 
articol si art.45 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare:

                                                                     H O T A R A S T E:

            Art.1.Se   aproba  devizul general al obiectivului de investiții  “ Modernizare  
iluminat stradal în comuna Romanu”,judetul Braila,conform Anexei care face parte din 
prezenta hotarare.  
           Art.2.Se   mandateaza   doamna Ioniță  Steluța,   Primar   al   comunei Romanu cu 
sprijinul Consiliului local Romanu,judetul Braila.
           Art.5.Cu   aducerea   la   indeplinire   a   prezentei   hotarari   se   insarcineaza 
Compartimentul contabilitate.
           Art.6.Prezenta   hotarare   va   fi   comunicata   Consiliului   Judetean   Braila,   
Institutiei Prefectului Judetul Braila, precum si celor interesati.

                           Președinte de ședință,                                            
CONTRASEMNEAZĂ,
                               Mitu Georgel                                                          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.30

Din  26 Aprilie  2018

Privind : Anularea HCL nr.93 din 18.12.2017 pentru 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 

4



Gimnazială I-IV și Casa Directorului din satul Oancea,com.Romanu.

Consiliul local Romanu întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.04.2018
         Avănd în vedere:
            -Adresa nr.2098 din 14.02.2018 a Instituției Prefectului-judetul Braila;

-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.UNIC. Se anulează HCL nr.93 din 18.12.2017 pentru 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-ul Zainea Cristian George,secretar comună,va face publică prin orice 
mijloace de informare  Instituţiei Prefectului şi tuturor persoanelor interesate.

                            Preşedinte de şedinţă,                                                  
CONTRASEMNEAZA,
                                  Mitu Georgel                                                                Secretar 
comună,
                                                                                                                   Zainea Cristian 
George

                                                                            
ROMANIA

JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU 

Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
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E-mail: primariaromanu@ymail.com  web:primariaromanu.ro

PROCES   VERBAL

 Astăzi  26.04.2018 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  
ordinară  a Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.50/19.04.2018 a d-nei primar, avănd  
programul ordinei de zi conform convocatorului anexat .

 Sedinţa este deschisă de către d-ul  Mitu Georgel, consilier,care a fost propus  de 
catre   d-ul  Vasilache Dumitru,consilier,să fie presedinte de sedință  , emiţănduse în acest 
sens hotărărea nr.26.

  La apelul nominal făcut , rezultă că sunt prezenţi un număr de 11  consilieri din 
11 aleşi .
             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.A mai anuntat ca d-ul secretar nu poate participa la sedinta deoarece 
este convocat la o sedinta in cadrul Instituției Prefectului-judetul Braila.

D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-nei Ioniță Steluța,primar, pentru a 
prezenta proiectul de hotarare o expunere de motive si devizul general al obiectivului de 
investitii-Modernizare teren sport in com.Romanu,sat Romanu,jud.Braila. D-nii 
reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la punctul nr.1 al 
ordinei de zi la care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.27.
         D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-nei Ioniță Steluța,primar, pentru a 
prezenta proiectul de hotarare si o expunere de motive  privind  aprobarea asocierii 
comunei Romanu prin Consiliul Local R$omanu cu judetul Braaila prin Consiliul 
Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de modernizare teren de sport 
com.Romanu.  
         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.28.
         D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-nei Ioniță Steluța,primar, pentru a 
prezenta proiectul de hotarare si expunerea de motive  privind  aprobarea devizului 
general si al cofinantarii de catre beneficiar al proievtului iluminat stradal in 
com.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.29.
         D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-nei Ioniță Steluța ,primar,pentru a prezenta 
proiectul                      de hotarare  privind anularea HCL nr.93/18.12.2018 pentru anularea 
protocolului dintre Consiliul local                  Romanu  si Inspectoratul ScolarBraila cu privirela 
preluarea cladirilor si terenul afarent constructiilor în                          care si-a desfasurat activitatea 
Scoala Gimnazială Romanu sat Oancea,la adresa nr.2098/14.02.2018 a                            Instituției 
Prefectului-Judetul Braila.
         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.30.
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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,Primar
                         Mitu Georgel                                                                      Ioniță  Steluța
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