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H O T Ă R Ă R E A  Nr.5 

Din 23 Ianuarie  2018 

              Privind : aprobarea cofinanțării din partea beneficiarului pentru susținerea implementării 
proiectului “ Modernizare  străzi în satele Romanu și Oancea ’’comuna Romanu ,judetul Braila  . 
 
Consiliul Local al comunei Romanu intrunit in sedinta extraordinara din data de 23.01 .2018; 
Avand in vedere   : 
-Expunerea de motive initiata de primarul localitatii Romanu; 
-Raportul compartimentului contabilitate; 
-Avizul comisiilor de specialitate; 
-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; 
-Conform Ordinului nr.1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală; 
-In conformitate cu prevederile Legii 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  asigurarea unei cofinanțări din partea beneficiarului de  16.602.228,50 lei pentru 
susținerea implementarii proiectului“Modernizare  străzi în în satele Romanu și Oancea ’’comuna Romanu 
,judetul Braila ,conform anexei care face parte din prezenta hotărăre și a cerințelor PNDL. 
           Art.2.Se   mandateaza   doamna Ioniță  Steluța,   Primar   al   comunei Romanu cu sprijinul 
Consiliului local Romanu,judetul Braila. 
           Art.3.Cu   aducerea   la   indeplinire   a   prezentei   hotarari   se   insarcineaza Compartimentul 
contabilitate. 
           Art.4.Prezenta   hotarare   va   fi   comunicata   Consiliului   Judetean   Braila,   Institutiei Prefectului 
Judetul Braila, precum si celor interesati. 
 
                           Președinte de ședință,                                            CONTRASEMNEAZĂ, 
                                 Calu Neculai                                                         Secretar comună, 
                                                                                                          Zainea Cristian George 
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                                                                       H O T A R A R E A  NR.6 

Din  23 Ianuarie 2018 

              Privind aprobarea cofinanțării investiției pentru proiectul “Înființarea a două platforme de gunoi “în 
com.Romanu,judetul Braila. 

 Consiliul local al comunei Romanu,judetul Braila; 

 Avănd în vedere :  

            -Expunerea de motive al 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 privind etapele de elaborare și continutul cadru al 
documentatiilor tehnico-economici aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.        

            - Prevederile Legii nr. 228/2008,modificată, pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind 
controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul 
integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate 
la Bucureşti la 28 decembrie 2007; 

             - Prevederile Ordinului comun al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Ministrului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale nr. 1552/743/2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din 
activităţi agricole;                                                                                                                           

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 cofinanțării investiției pentru proiectul “Înființarea a două platforme de gunoi “în 
com.Romanu,judetul Braila,conform Devizului general al obiectivului de investitii 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. 

                          Președinte de ședință,                                          CONTRASEMNEAZA, 

                                Calu Neculai                                                       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.7 

                                                                                     Din  23.01.2018 

Privind : Acordarea unei bonificații la plata cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport datorat de către 

contribuabili, personae fizice,pănă la data de 31.03.2018, pentru anul  fiscal  2018. 

La initiativa Primarului comunei Romanu,jud.Braila; 

                   Avand in vedere: 

            - Expunerea de motive a primarului comunei Romanu,judetul Braila; 

            -Referatul compartimentului contabilitate cu privire la necesitatea aprobarii unor taxe locale pentru 

atragerea la bugetul local a unor surse financiare ; 

           - Avizele comisiilor de specialitate; 

           - Legea nr.227/10.09.2015 ,art.472, cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul Fiscal ; 

și HG nr.1/2016,modificată, privind Normele metodologice de aplicare a acestuia. 

          -In baza art. 27 din Legea nr.273\2006 modificata si completata ulterior privind finantele publice                                         

locale ; 

            Conform art.36 alin1 si 4 lit a. si c. din Legea nr.215\2001 republicata ,cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

            In temeiul art.45,alin2 lit a. si c. 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. Incepand cu data de 01 Ianuarie 2018  impozitele si taxele locale aplicabile in anul  fiscal                                   

2018  ,pentru mijloacele de transport  vor fi  dupa cum urmeaza : 

                                                                                   CAP.IV.Art.472 

                                    PLATA IMPOZITULUI PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT 

                  Art.2.Pantru plata cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport datorat pe întregul an de 

către contribuabili persoane fizice,pănă la data de 31.03.2018 se acordă o bonificație de 10%. 

                                Președinte de ședință,                                               Contrasemnează, Secretar comună 

                                     Calu Neculai                                                                    Zainea Cristian George 



 

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.8 

                                                                             Din  23 Ianuarie  2018 

                   Privind- Aprobarea impozitelor și taxelor locale speciale pentru anul  fiscal  2018  si a Regulamentului 
de adoptare a acestora . 

                   La initiativa Primarului comunei Romanu,jud.Braila;  

                   Avand in vedere: 

            - Expunerea de motive a primarului comunei Romanu,judetul Braila; 

            -Referatul compartimentului contabilitate cu privire la necesitatea aprobarii unor taxe locale pentru atragerea 
la bugetul local a unor surse financiare ; 

 -Avizele comisiilor de specialitate; 

            - Legea nr.227/10.09.2015 cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul Fiscal  

și  HG nr.1/2016 ,modificată,privind Normele metodologice de aplicare a acestuia. 

          -  OUG nr.50/2015,modificată, pentru modificarea si completarea Legii nr.207/2015 privind Codul  de Procedură 
Fiscală; 

          -In baza art. 27 din Legea nr.273\2006 modificata si completata ulterior privind finantele publice    locale ; 

           -In baza Legii nr.351\2001 ,modificată,privind planul de amenajare al localitatilor si Planul Urbanistic 
General aprobat prin HCL.Nr.36 din 5.08.2016; 

            Conform art.36 alin1 si 4 lit a. si c. din Legea nr.215\2001 republicata ,cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

            In temeiul art.45,alin2 lit a. si c. 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 Regulamentul privind adoptarea taxelor locale speciale  conform Anexei nr.1 care face parte 
integrantă din această hotarare. 

          Art.2 Incepand cu data de 01 Ianuarie 2018  impozitele si taxele locale speciale  aplicabile in anul fiscal 2018                              
conform art.484 Cod Fiscal ,altele decăt în HCL nr.83/2017 vor fi  dupa cum urmeaza : 

                                                                                                                                                                                                                       



                                                                                                                            Taxa locala Lei 

1.Eliberarea certificatelor, adeverintelor si a oricaror   ----------------------------      10,00 

alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie  

2.Eliberarea Certificatelor de proprietate asupra animalelor pe cap de animal 

-pentru animale sub 2 ani   ...............................................................--------------       5,00 

-pentru animale peste 2 ani   .............................................................--------------      8,00 

3.Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra 

  animalelor,pe cap de animal,in bilete de proprietate : 

-pentru animale sub 2 ani  ---------------------------------------------------------- ------       8,00 

-pentru animale peste 2  ani  -------------------------------------------------------- ------    10,00 

4. Eliberarea certificatelor fiscale     ------------------------------------------------ ----      25,00 

5. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, 

    sau substrase,distruse sau deteriorate  ------------------------------------------- ----    100 ,00                                                                                                                               

6. Transcrierea,la cerere,in Registrele de stare civila romane a actelor  

de stare civila  intocmite de autoritatile straine -----------------------------------------     10,00 

7. Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere a actelor de stare civila - ------     10,00 

8.Inregistrarea ,la cerere,in actele de stare civila a schimbarii numelui pe cale 

   administrativa -------------------------------------------------------------------------------   10,00  

 

                                                                                                                                                                   

         Art.3. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent ,raspunde de aducere la indeplinire a prezentei hotarari prin 
compartimentul contabilitate. 

         Art.4.D-ul secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare in masa persoanelor interesate. 

           

                         Președinte de ședință,                                                 Contrasemnează, 

                              Calu Neculai                                                          Secretar comună, 

                                                                                                        Zainea Cristian George 
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PROCES   VERBAL 

  Astăzi  23.01.2018 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  extraordinară  a Consiliului 

local,conform Dispoziţiei nr.14/22.01.2018 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi conform convocatorului 

anexat . 

 D-ul consilier Șișu Dumitru îl propune pe d-ul Calu Neculai pentru a fi presedinte de sedinta.A fost supus la 

vot propunerea unde  a avut un numar de 10 voturi pentru  , emiţăndu-se în acest sens hotărărea nr.4 

   La apelul nominal făcut de către d-ul secretar de comună rezultă că sunt prezenţi un număr de 10  

consilieri din 11 aleşi .Lipseste motivat d-ul Chihaia Dan Lucian. 

              D-ul(Dn-a) Preşedinte de şedinţă anunţă ca după prezentarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 

8.01.2018  luna   nu sunt obiectiuni de făcut si se trece la aprobarea ordinei de zi care este votatăsi aprobată 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 cofinanțării din partea beneficiarului pentru susținerea 

implementării proiectului “ Modernizare  străzi în satele Romanu și Oancea ’’comuna Romanu ,judetul Braila  . 

   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.5. 

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

hotarare privin aprobarea cofinanțării investiției pentru proiectul “Înființarea a două platforme de gunoi “în 

com.Romanu,judetul Braila. 

            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.6. 

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

hotarare privin acordarea unei bonificații la plata cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport datorat de 

către contribuabili, personae fizice,pănă la data de 31.03.2018, pentru anul  fiscal  2018. 

            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.7. 

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

hotarare privin aprobarea impozitelor și taxelor locale speciale pentru anul  fiscal  2018  si a Regulamentului de 

adoptare a acestora . 



 

                                                                                                  2. 

 D-ul Calu Neculai,consilier,propune ca la proiectul de hotarare privind impozitele si taxele speciale la art.2 pct 

5 la eliberarea certificatelor de stare civilă în locul celor pierdute să  fi taxa locală de 100 lei in loc de 150 lei deoarece 

considera ca este o taxa locala prea mare fată de puterea economică a populatiei cu preponderență persoane  

provenind fin familii dezorganizate.Supusă  la vot propunerea este aprobată in unanimitate de voturi. 

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

modificarea de mai sus mentionată  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.8. 

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

D-ul(d-na) Preşedinte de şedinţă a anunţat că dacă nu sunt probleme de discutat pe ordinea  de zi declară lucrările 

şedintei Consiliului local închise. 

             Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.   

  

                                                                                                                                                                                                                                                                               

      

               Presedinte de sedinţă,                                                                                         Intocmit,Secretar 

                 Calu Neculai                                                                         Zainea Cristian George 
 
 

 

 

 


