
 

JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU 

 
H O T A R A R E A   NR.64 

 din 29 Noiembrie 2018 

 

privind: acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al Comunei 

ROMANU in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”  

Braila 

 

Consiliul Local al Comunei ROMANU, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara la data 

de 29.11.2018; 

 

 Avand in vedere: 

 
 - Raportul nr. 654/12.11.2018 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”  
Braila, privind necesitatea acordarii unui mandat special Primarului Comunei, in calitate de reprezentant 
legal, prin Hotarare a Consiliului Local, pentru a vota: 

• ajustarea tarifului serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare si 
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu respectarea 
prevederilor art.9, din contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca obiect 
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de 
colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea”; 

• introducerea ”contribuţiei pentru economia circulară” conform Anexei 5 la OUG 74/2018, 
respectiv Anexei 2 la OUG 196/2005; 

• Actul Aditional nr. 9 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca obiect: 
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de 
colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea”. 
 
-  Hotararea Consiliului Local al Comunei ROMANU nr 5 din 30.01.2013 privind aprobarea 

delegarii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din 
judetul Braila si depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea; 

 
- Contractul  de concesiune nr.390/287 din 17 iunie 2013, avand ca obiect “Delegarea 

gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din 
judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea” - art. 9 alin. (4) alin. (5) si alin. (6); 

-Prevederile Legii 51/2006 (republicata, actualizata) a serviciilor comunitare de utilitati 

publice art. 10 alin. (5), (5^1) si art. 8 alin. (3) lit. k; 
- Prevederile OUG 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind 

regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, art I, pct 3; 

- Prevederile art.16 alin.3 lit.g coroborate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila;  

 
- Avizele comisiiloe de specialitate; 



In temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit. b) si d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) punctul 

14, art.37, art.45 alin.1, art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea administratiei publice locale 

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

 

 

 

H O T A R A S T E : 

 
Art.1 -  Se acorda mandat special doamnei STELUTA IONITA, primarul Comunei 

ROMANU, ca reprezentant legal al Comunei ROMANU, in Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila, sa voteze: 

• ajustarea tarifului serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare si 
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu respectarea 
prevederilor art.9 din contractul de  concesiune nr 390/287/17.06.2013, avand ca obiect: 
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de 
colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea; 

• introducerea ”contribuţiei pentru economia circulară” conform Anexei 5 la OUG 74/2018, 
respectiv Anexei 2 la OUG 196/2005; 

• Actul Aditional nr. 9  la Contractul de concesiune nr. 390/287/17.06.2013 avand ca obiect: 
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de 
colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea”; 
Actul Aditional nr. 9  se va incheia intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO 
DUNAREA”   Braila, in calitate de concedent, in numele si pe seama membrilor Asociati si SC 
RECORWOOD SRL, in calitate de concesionar.  
 

Art.2. Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”   Braila, 
cu sediul in municipiul Braila, str Soseaua Buzaului nr. 3A – corp 2, judetul Braila, inscrisa in Registrul 
Asociatiilor si Fundatiilor de la Grefa Judecatoriei Braila, cu nr. 20 /10.07.2009 , al carei membru este 
Comuna ROMANU, sa semneze - in numele si pe seama Comunei ROMANU  - Actul Aditional nr. 9  
la  Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca obiect: “Delegarea gestiunii prin 
concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si 
depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea”, prin reprezentantul sau legal Presedintele 

Asociatiei, Domnul Francisk Iulian Chiriac . 

 
Art.3 - Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Doamnei Primar ROMANU  personal prin 

participarea la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”  
Braila. 

 
Art.4 - Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicata Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”  Braila si altor institutii interesate. 
 

Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 29.11.2018, cu un numar de 10 voturi din 

numarul total de 11 consilieri in functie,absent 1 consilier, indeplinindu-se cerinta de majoritate din 

numarul voturilor consilierilor in functie. 

 
 
 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA, 

                   Chihaia Dan Lucian                                                        SECRETAR              

                                                                                                      Zainea Cristian George 

 
 



 
 
 

 
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL LOCAL ROMANU 

Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142 
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 H O T A R A R E A  Nr.65 
                                                                    Din  29.11.2018 
 
 
 
                   Privind : stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul  fiscal  2019. 
                   
                   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.196/29.09.2017 pentru modificarea art.465 din Legera nr.227/2015; 
           - 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 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 Incepand cu data de 01 Ianuarie 2019  impozitele si taxele locale aplicabile in anul  fiscal 2019  
vor fi  dupa cum urmeaza : 

                                                                             

 

 
 
                                                                      TITLUL IX 



                                                     IMPOZITE SI TAXE LOCALE 

                                                         IMPOZITUL PE CLADIRI 

 

 

                                                                             2. 
                                                           ART.457 CODUL FISCAL 
                     Pentru clădirile rezidenșiale și clădirile anexă,aflate în proprietatea persoaneloer fizice 
,impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,1% asupra valorii impozabile a 
clădirii.             
 
Tipul cladirii                                                                  Nivelurile indexate pentru anul  
                                                                                        2019. Valoare impozabila 
                                                                                                           Lei\mp. 
                                                                                     Fara instalatii de apa,canalizare 
                                                                                        electricitate sau incalzire 
A)Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat,din caramida----------------------------------------- 600 

 arsa,piatra naturala sau alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si\sau chimic.             
B)Cladiri cu pereti exteriori din lemn.din piatra naturala,din caramida nearsa din valatuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic si\sau chimic----------------------------------------------200  
C)Cladire_anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau   din orice alte 
materiale rezultate in urma unui tratament chimic si\sautermic…………………………....---- 175 
D)Cladire_anexa cu pereti exteriori din lemn , piatra naturala,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse 
unui tratament chimic si\sau termic…………………………......................................  75 
E)In cazul cotribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si\sau la 
mansarda,utilizate ca locuinta,in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la1it A- D………..75% 
F)In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol,la  demisol si\sau la 
mansarda,utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta.in oricare dintre tipurile de cladiriprevazute la litere-le 
A-D……………………………………………...........................................................--------- 50%   
 
Valoarea impozabilă a clădirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata 
clădirea,prin inmultirea valorii determinate conform art.457 alin.2-5 prevazut in tabel : 
 
…..……………………………………………………………………………………………………….. 
Zona in cadrul                                                  nivelurile impozitului pe ranguri de         
localitati                                                                       localitati  
……………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                            
                                            Rangul               IV.sat Romanu                     V.sat Oancea 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Zona  A                                                                1,10                                    1, 05  
……………………………………………………………………………………………………………. 
Zona  B                                                                1,05                                    1,00 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Zona  C                                                                1,00                                       - 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Zona  D                                                                0,95                                        - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                        
SATUL ROMANU -zona A  reprezinta  cladirile si terenurile situate în intravilan ,pe o parte si de alta 
strazilor  Republicii si  Brailei. 
                  - zona B reprezinta  cladirile si terenurile situate în intravilan ,pe o parte si de alta a strazilor : 
Trandafirului,Ulmului,Scolii,Teiului,Salcamilor,Mihai Eminescu,Morii,Sfatului,Tineretului și Agricultorilor. 
               - zona C. reprezinta cladirile si terenurile situate în intravilan ,pe o parte si de alta a strazilor: 



Eternitatii  si Viitorului. 
 
 
                                                                        3. 
               - zona D. reprezintă clădirile  aflate în intravilanul localitășii dar care sunt situate în afara localitatii 
Romanu                                                            
 
SATUL OANCEA- zona A  reprezinta  cladirile si terenurile situate în intravilan ,pe o parte si de alta strazii  
Scolii. 
                               - zona B reprezinta  cladirile si terenurile situate în intravilan ,pe o parte si de alta a 
strazilor:Bujorului,Crinului,Castanului,Caisilor,Ciresului,Crizantemelor,Dudului,Liliacului,Lalelelor,  
Narciselor,Prunilor,Rozelor,Salciilor,Toporasilor,Teilor si Trandafirilor. 
 

                                                                        ART.458 
                     Pentru clădirile nerezidenșiale și clădirile anexă,aflate în proprietatea persoaneloer fizice 
,impozitul pe clădiri se calculează cota de  1% conf . alin. 1 asupra valorii impozabile a clădirii sau 2%  
conform alin.4.                                                                                                                                         -
Pentru clădirile  nerezidentiale ale persoanelor fizice, cu destinatia agricolă  impozitul este de 0,4% din 
valoarea impozabilă- alin.3   

                      ART. 460                                                                                         
Pentru clădirile  rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice,impozitul se calculeaza prin aplicarea 
cotei de 0,2%  conform alin.1  
                  Clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice se impoziteaza cu 1,00 % daca au 
raportul de reevaluare cu o vechime mai mica de 3 ani si 5 ,00 % daca raportul de reevaluare este mai mare de 
3  ani conforma lin.2,6 si 8 
-Pentru clădirile  nerezidentiale ale persoanelor juridice, cu destinatia agricolă  impozitul este de 0,4% 
din valoarea impozabilă- alin.3   
 
                              CAP III   IMPOZITUL si  TAXA PE TEREN INTRAVILAN 

 
Impozitul\taxa pe terenurile amplasate in intravilan-CATEGORIA-TERENURI   CURTI-                         
CONSTRUCTII 
                            Art.465 alin.2  la Codul Fiscal (schimbarea modalității de calcul) 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Zona in cadrul                                                  nivelurile impozitului pe ranguri de         
localitati                                                                       localitati  Lei/ha 
……………………………………………………………………………………………………………. 
                                  RANGUL                     IV.Romanu                         V.Oancea 
……………………………………………………………………………………………………………. 
A                                                                         1.100                                      900    
……………………………………………………………………………………………………………. 
B                                                                              900                                      800 
……………………………………………………………………………………………………………. 
C                                                                              700                                      - 
……………………………………………………………………………………………………………. 
D                                                                              600                                      - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
              IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN ORICE ALTA 

CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT DE TERENURI CU CONSTRUCTII  
                                     Art.465  alin. 4 Cod fiscal(schimbarea modalității de calcul) 



 
 
 
                                                                  4. 
…………………………………………………………………………………………… 
Categoria de folosinta\zona                                         nivelurile indexate lei\ha 
…………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                            
                                                                                         ROMANU              OANCEA 
                                ZONA                                            A.      B.      C.           A.       B. 
…………………………………………………………………………………………… 
1.Teren arabil                                                                 28     21     19           28       21 
…………………………………………………………………………………………… 
2.Pasune                                                                         21     19     15           21       19 
…………………………………………………………………………………………… 
3.Faneata                                                                        21     19     15           21       19 
…………………………………………………………………………………………… 
4. Vie                                                                             46      35     28           46      35 
…………………………………………………………………………………………… 
5.Livada                                                                         53      46     35          53      46 
…………………………………………………………………………………………… 
6.Padure sau alt teren cu vegetaie forestiera                  28     21     19           28      21 
…………………………………………………………………………………………… 
7.Teren cu ape                                                                15    13        8           15      13 
…………………………………………………………………………………………… 
 
                                                         Art.465 alin.5 
 
Suma stabilita conforma lin.4 se inmulteste cu coeficientul de corectie prevazut astfel: 
 
Sat Romanu                   Rangul IV                1,1 
Sat Oancea                     Rangul V                 1,0 
 
    
                                          -TERENURI SITUATE IN EXTRAVILAN 
                                                      
              IMPOZITUL\TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN 

 

 
Art.465 alin.7 Cod fiscal 
……………………………………………………………………………………………… 
Nr.crt.           Categoria de folosinta\zona                        Romanu                 Oancea   
                                                                                          Lei\ha                        Lei\ha 
……………………………………………………………………………………………… 
1.Teren cu constructii                                                              28                         23 
2.Arabil                                                                                    47                         47 
3.Pasune si faneata                                                                   24                         24 
4.Vie pe rod,alta decat cea prevazuta la nr.crt.5.1                   52                         52 
5.Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera                           14                         14 
6.Livada pe rod,alta decat cea prevazuta la nr.6.1                   52                          52 
7.Teren cu apa,altul decat cel cu amenajari piscicole                3                            3 
8.Teren cu amenajari piscicole                                                 30                          30 
                                                                     



 
    
 
                                                                             5. 
# Impozitul \taxa pe cladiri se plateste anual,in doua rate egale,pana la datele de 31 martie si 30 

septembrie,inclusiv                                                                                                                                # 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri  conf.art.462 alin.2 din Codul Fiscal,datorat  

pentru intregul an de catre contribuabil,pana la data de 31 martie 2016 se acorda o bonificatie de  

pănă 10%. 

SCUTIRI IMPOZIT CLADIRI conform art.456  CODUL FISCAL 

# Impozitul \taxa pe teren se plateste anual,in doua rate egale,pana la datele de 31 martie si 30 

septembrie,inclusiv 

# Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren conf.art.467 alin. 2 din Codul Fiscal,datorat pe 

intregul an de catre contribuabil pana la 31.03.2016 se acorda o bonificatie de  10%. 

 

SCUTIRI IMPOZIT TEREN conform art.464 CODUL FISCAL 

 
                                                                    CAP IV.  
 
                                IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Se calculează in funcșie de tipul mijlocului de transport conform art.470 alin.1,2,3,4,5,6,7,8,9. 
 
SCUTIRI  IMPOZIT  MIJLOACE  DE TRANSPORT-conform art.469 CODUL FISCAL 
 Art.472 alin 1 si  2    scutire  10%   . Pentru plata cu anticipaŃie a impozitului pe mijlocul de transport, 
datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se 
acordă o bonificaŃie de până la 10% .                                                                            
 
                                                                  CAP V.                                                                                 
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR 
Art.474  ALIN.1 Cod fiscal 
…………………………………………………………………………………………….. 
Taxe penbtru eliberarea certificatelor de urbanism            Nivelurile indexate pentru 2016 
 Suprafata pentru care se obtine certificatul de 
                          Urbanism                                                                 taxa lei 
…………………………………………………………………………………………….. 
a. Pana la 150mp. Inclusiv                                                                   6 
……………………………………………………………………………………………… 
b. intre 151 si 250 mp. Inclusive                                                          7 
……………………………………………………………………………………………… 
c. Intre 251 si 500mp. Inclusiv                                                             9                   
……………………………………………………………………………………………… 
d. Intre 501 si 750 mp. inclusiv                                                          12 
……………………………………………………………………………………………… 
e. Intre 751 si 1000 mp.inclusiv                                                         14 
…………………………………………………………………………………………….. 
f. peste 1000 mp.                                                                                14 + 0,01 lei \mp                           
                                                                             pentru fiecare mp.care depaseste 1000 mp 
……………………………………………………………………………………………… 
In zona rurală taxa pentru eliberarea Certificatului de urbanism este egală cu 50% din taxa stabilita 
conform  art.474 alin.1 
In zona rurală taxa pentru  prelungirea  Certificatului de urbanism este egală cu 30% din taxa stabilita 
conform  art.474 alin.1 
-Taxa pentru avizarea Certificatului de urbanism ------------------------------------------ = 15 lei 



                                                                       
                                                                       6. 
 
 
-Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire locuinta sau cladire-anexa este egală cu 0,5% din 
valoarea autorizata a constructiilor 
-Taxa pentru prelungirea Autorizatiei de construire este egală cu  30% din cuantumul taxei de autorizare. 
-Taxa pentru desfiintare locuinte este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a impozitului pe cladiri. 
-Taxa pentru organizare șantier in vederea realizarii unei constructii ,este egală cu 3% din valoarea 
autorizata a lucrarilor de organizare santier. 
-Taxe pentru  eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari  -----------------------------= 15  lei/mp 
 afectat 
 -Taxe pentru eliberarea autorizatiei de construire ptr. Chioscuri tonete,cabine,spatii de expunere               
situate pe caile si in spatii publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de 
 afisaj,a firmelor si a reclamelor    ------------------------------------------------------------= 8 lei/mp      
-Taxe pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile  de racorduri si bransamente la retelele                    
 pubice de apa, canalizare,gaze termice,energie electrica,telefonie si televiziune prin cablu.           
……………………………………………………………. …………………--------- = 13 lei/racord              
  -Taxa pentru  eliberarea certificatului de nomenclatura   stradală si adresă -----------=   9 lei 
                                                                              
ART.475 din CODUL FISCAL 
-Taxe pentru eliberarea atestatului de producător,respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare 
a produselor din sectorul agricol -------------------------------------------- = 80 lei 
- Persoanele a cărăr activitate  se incadrează în grupele 561-restaurante,563-baruri si alte activitati de 
servire al bauturilor  și  932-alte activitati recreative si distractive potrivit   Clasificării activitatilor din 
economia Nașională-CAEN ,actualizata  de INS nr.337/2007,datorează bugetului local al comunei o 
taxa pentru eliberarea/viza anuală a autorizatiei privinsd desfasurarea activitatii de alimentatie publica,in 
funcșie de suprafata afarenta activitatilor respective. 
 
a)  400  lei pentru o suprafată de pănă la 500 mp.inclusiv 

b)  800  lei pentru o suprafata mai mare de 500 mp. 

SCUTIRE TAXE pentru eliberarea ceertificatelor,avizelor si autorizatiilor conform                          

art.476 cod fiscal                                                                                                             
                                                                                                      
 -Taxe pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei                             20  lei                                  
activitati economice in mediul rural.(viza anuala).  SC.,II,PF.                                                                
…………………………………………………………………………………………… 
Taxe pentru eliberarea autorizatiilor de functionare a  S.C II,PF.                         100 lei 
……………………………………………………………………………………………. 
 
                                                               CAP. VI.  
TAXE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 
                                                         Art.477  Cod fiscal 
 
Se calculeaza prin aplicarea cotei taxe respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate. 
 
                                                         Art.478 Cod fiscal 
 
 -In cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o  activitate economica =32 lei                      
 -In cazul oricarui alt panou sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate           = 23 lei 
 
 
 



                                                                         
                                                                         7. 
 
                                                                CAP. VII 
                                           IMPOZITUL PE  SPECTACOLE   

 
                                                          Art.481 cod fiscal 
 
Se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit astfel: 
a) In sumă de  2% in cazul unui spectacol de teatru,balet,opera,,manifestare muzicală,spectacol de circ 
sau orice competitive sportivă. 
b) In sumă de 5%  in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit.a. 
 
SCUTIRI DE TAXE – In scopuri umanitare. 
 
SANCTIUNI-Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea disciplinara,contravene- 
tionala sau penală ,potrivit dispozitiilor legale in vigoare. 
                                                                               
                                                                                                                                                                   
         Art.2. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent ,raspunde de aducere la indeplinire a prezentei hotarari prin 
compartimentul contabilitate. 
        Art.3.D-ul secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare in masa persoanelor 
interesate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Președinte de ședinșă,                                                  Contrasemnează, 
                          Chihaia Dan Lucian                                                     Secretar comună, 
                                                                                                          Zainea Cristian George 
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 H O T A R A R E A Nr.66 
                                                                Din  29  Noiembrie  2018 
 
                   Privind- Aprobarea impozitelor și taxelor locale speciale pentru anul  fiscal  2019  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 2019  impozitele si taxele locale speciale  aplicabile in anul              
fiscal 2019  conform art.484 Cod Fiscal , 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 
 
 



 
                                                                    2.            
 
                                                                                                                                     LEI 
                                                                                                                               Taxă locală 
 
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  
9.Taxe eliberare copii documente conform cu originalul de pe registrele agricole,contracte arendă              -
----------------------------------------------------------------------------------------------------  2,33 lei/ha. 
10.Taxe certificare înscrisuri,adeverinte certificate și înscrisuri în competenșa autoritășii locale 
---------------------------------------------------------------------------------------------------      5,00 lei             
11.Taxe pentru întocmirea Anexei nr.24 Succesiune peste termenul prevazut de lege- 25,00 lei 
12.Taxe declaratii nastere tardive ------------------------------------------------------------- 10,00 lei 
13.Taxe declarașiisi oficiere căsătorie în afara programului de lucru --------------------- 50,00 lei          
14.Taxa zilnică utilizare locuri publice pieșe,tărguri și oboare persoane fizice ---------  30,00 lei 
15.Taxa zilnică utilizare locuri publice pieșe,tărguri și oboare persoane juridice ------  40,00 lei 
16.Taxe închirieri Cămin cultural / oră -------------------------------------------------------  15,00 lei 
17.Taxe închirieri salon pentru nunși sau festivitași sat Romanu-------------------------- 350,00  lei 
18.Taxe închirieri salon pentru nunși sau festivitași sat Oancea --------------------------  300,00 lei 
19.Garantia pentru punctele 16,17 si 18 ------------------------------------------------------ 150,00 lei 
20.Taxe multiplicat la xerox / pagină -----------------------------------------------------------   0,25 lei                      
21.Taxe îndeplinirea procedurii de divorș(art.486 al.4 cod fiscal)pe cale administrativă  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 600 ,00lei 
22. Închirierea cu ora a utilajului buldoexcavator proprietatea Consiliului local și administerat                   
de Primăria comunei  Romanu la suma de ----------------------------------------------------- 120,00 lei/ora. 23.  
Tarife prevazute pentru  folosinta ,,Terenului de sport cu gazon artificial’’din localitatea Romanu:    

a) Elevii din sistemul  de învășănănt,competișiile organizate de către Scoala Gimnazială Romanu, 
asociatiile sportive din comună,competișiile organizate de Primaria Romanu și alte activităși speciale           
în interesul comunitășii  ------------------------------------------------------------------------------  0,00 lei. 

b) Alte personae fizice sau asociașii sportive ----------------------------------------------------  50,00 lei                 
pe  timp de zi.                                                      

c) Alte personae fizice sau asociașii sportive ----------------------------------------------------  75,00 lei                 
pe  timp de noapte cu iluminare nocturnă.                                                      

 
  SCUTIRI  DE TAXE conf art.485 și 487 cod fiscal 

 

 

 



 

 

                                                                              3. 

 

 
     Art.3. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent,raspunde de aducere la indeplinirea prezentei hotarari 
prin compartimetnul  contabilitate. 
      Art.4.D-ul secretar de comuna va face prin orice mijloace de informare in masă popularizarea 
prezentei hotarari. 
 
 

 
 
 
           
                         Președinte de ședinșă,                                              Contrasemnează, 
                          Chihaia Dan Lucian                                                 Secretar comună, 
                                                                                                        Zainea Cristian George 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                      ANEXA  NR.1   

                                                                                                                             

REGULAMENT PRIVIND ADOPTAREA TAXELOR SPECIALE 

  

Art.1 Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind etapele si modalitatile ce 
trebuiesc indeplinite in procedura de adoptare si aplicare a taxelor speciale 

Art.2 Prevederile prezentului regulament se aplica in toate cazurile in care autoritatile 
administratiei publice locale hotarasc administrarea si gestionarea serviciilor publice locale 
create in interesul persoanelor fizice si juridice. 

Art.3 Avind in vedere obligatia autoritatilor administratiilor publice locale de a asigura un cadru 
civilizat , curat, confortabil , linistit si sigur, se impune instituirea taxelor speciale. 

Art.4 Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual ,iar veniturile obtinute din aceste se 
utilizeaza integral pentru acoperitrea  cheltuielilor efectuate pentru finantarea serviciilor publice 
locale, precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare a acestor servicii. 

Art.5 Taxele speciale instituite in baza art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare sunt clasificate in functie de serviciul care le 
administraeza , dupa cum urmeaza : 

Taxe speciale administrate de serviciul public de impozite si taxe si alte venituri ale 
bugetului local sunt : 

1.taxa privind asigurarea serviciilor de paza si ordine ; 

2.taxa privind asigurarea cheltuielilor serviciului de gospodarie. 

3.taxa emitere aviz salubritate solicitat prin cerificatul de urbanism in vederea obtinerii 
autorizatiei de construire/desfiintare a unui imobil 

Taxele speciale administrativ patrimoniale sunt : 

1.taxa de repunere in posesie ; 

2.taxa pentru eliberarea de copii xerox de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri, detinute de consiliul local . 

Taxele speciale administrate de directia administratie publica locala sunt : 

1.taxa pentru servicii de stare civila (contravaloare materiale) ; 

2.taxa pentru eliberare la cerere a certificatelor de stare civila (contravaloare materiale) ; 

Taxele speciale pentru activitatile desfasurate in cadrul Primariei sunt : 

1.taxe eliberare xerocopii arhiva ; 

2.taxa multiplicare (xerox) 

Taxele speciale pentru activitatile desfasurare in Caminul Cultural al comunei Romanu 

1.taxa pentru desfasurarea de nunti, botezuri si alte aniversari 

Art.6 Taxele mai sus mentionate constituie venit cu destinatie speciala si sunt fundamentate de 
necesitatea acoperirii cheltuielilor generate de : 

- mentinerea conditiilor civilizate in locurile publice si se utilizeaza pentru paza unor bunuri 
publice si private pentru prevenirea si combaterea infractiunilor,a faptelor ilicite, antisociale, si 
prevenirea depunerilor de moluz si gunoi menajer. 

 



 

                                                            2. 

 

-  pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitatea de colectare in mod organizat a 
gunoiului menajer de la populatie; 

-  investitiile in echipament hardware  si software 

- mentinerea la parametrii optimi a sistemului informatic si asigurarea consumabililor pentru 
acesta. 

Art.7 Taxele speciale se adopta pentru functionarea serviciilor publice locale  create in interesul 
persoanelor fizice si juridice.Taxele speciale astfel instituite se incaseaza in cont distinct, 
deschis in afara bugetului local, fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate. 

Art.8 Taxele speciale sunt aduse la cunostinta publica cu 30 de zile inainte de supunerea spre 
analiza , avizare si adoptare de catre autoritatile publice, prin publicarea unui anunt referitor la 
acesta actiune la sediul propriu al fiecarui serviciu public local intr-un spatiu accesibil publicului 
si in mass media locala. 

Art.9 Informatii cu privire la taxele speciale se transmit tuturor persoanelor care depun cerere 
pentru primirea informatiilor in acest sens 

Art.10 Proiectul de hotarire va fi suspus spre analiza si avizare autoritatilor publice interesate 
dupa definitivarea, luindu-se in calcul observatiile si propunerile formulate de persoanele 
interesate. 

  

  

 
                                                                  Secretar comună, 
                                                            Zainea Cristian George 
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H O T A R A R E A  NR.67 

Din 29 Noiembrie  2018 
 
                Privind; preluarea prin transfer fără plată a unui bun-autoturism marca Dacia Logan de la 
Consiliul local Romanu la SVSU Romanu. 
 
 Avănd în vedere: 
 
 Expunerea de motive a primarului cu privire la necesitatea transferului autoturismului; 
            Lista de inventar al mijloacelor fixe din cadrul compartimentului contabilitate; 
 Prevederile art.1-Anexa 1 din HCL nr.841/23.10.1995 modificată cu HG. Nr.966 din 23.12.1995 
privind procedurile de transmitere fara plată si de valorificare  a bunului. 
            Prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 Prevederile Legii nr.82/1991-legea contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Avizul Comisiilor de specialitate; 
 In baza art.10,art.21 alin.1,art.36 alin 2 lit c,alin.5 lit.b,art.119 si 122 din Legea nr.215/2001 ; 
 In temeiul art.45 si art.115 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locală cu 
modificarile si completarilwe ulterioare; 
 
 
 
                                                                   H O T A R A S T E ; 
 
 
 
 Art.1.Consiliul local Romanu aprobă predarea  fără plată a autoturismului marca Dacia 
Logan,anul de fabricașie 2005 către SVSU Romanu. 
 Art.2.Procesul verbal de predare – primire fără plată se va încheia ulterior în baza prezentei 
hotărări. 
 Art.3.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinșează d-nei Ionișă 
Stelușa,Primar al comunei și d-nei Radu Badiu Nicoleta,referent -contabil  la compartimentul 
contabilitate . 
 Art.4.D-ul secretar de comună,comunică prezenta Institușiei Prefectului-judetul Braila, 
compartimentului contabilitate si tuturor persoanelor interesate. 
 
 
 
                       Presedinte de sedinta,                                                        Contrasemnează, 
                        Chihaia Dan Lucian 
                                                                                                                  Secretar comună, 
                                                                                                             Zainea Cristian George 
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H O T A R A R E A Nr.68 

Din 29  Noiembrie  2018 

 
            Privind:  Modificarea bugetului local pe  anul  2018 
 
           Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinară la data de 29.11.2018; 
              Avand in vedere: 
           Expunerea de motive a d-nei Primar 
           Raportul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate; cu privire 
la necesitatea aprobării modificării 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 art.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 ,actualizată,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 modifică  bugetul local  între capitole,articole si alineate la titlul 10,20 si 57 conform 
anexei  referat  a d-nei contabil ,care face parte integranta din prezenta hotarare. 
              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 Institușiei Prefectului,Administrașiei Judeșene a Finanșelor Publice Brăila și tuturor 
persoanelor interesate. 
 
                 Președinte de sedinta,                                                         Contrasemneaza,                                                    
                 Chihaia Dan Lucian                                                           Secretar comună, 
                                                                                                          Zainea Cristian George 
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        CONSILIUL LOCAL ROMANU 
 
 
 
 
                                                         H O T A R A R E A    Nr.69  
                                                            Din  29  Noiembrie  2018 
 
 
Privind: Aprobarea taxei de habitat şi stabilirea termenului de plată  a taxei de habitat. 
 
            Consiliul Local al comunei Romanu,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara in data de mai sus 
mentionata ; 
            Avănd în vedere : 
             Expunerea de motive al d-nei primar  privind adoptarea unor taxe speciale pe anul 2019 ; 
             Referatul d-lui Chirpac Gheorghe,viceprimar; 
             Avizele comisiilor de specalitate ; 
 Conform HGR nr.349/21.04.2005,modificată, privind depozitarea deseurilor,spatiile de depozitare 
a deseurilor din zona rurală; 
 Conform prevederilor Legii nr.227/2015  privind Codul fiscal,cu modificarile si completa-                                   
rile ulterioare si in conformitate cu art.30 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu 
modificarile si completarile ulterioare,pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul 
persoanelor fizice si juridice,consiliile locale aproba taxe speciale. 
 In  baza alin. 2  al  art.30  din Legea nr.273/2006,cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual,iar 
veniturile obŃinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor pentru înfiinŃarea 
serviciilor publice locale,precum şi pentru finanŃarea cheltuielilor de întreŃinere şi funcŃionare ale acestor 
servicii; 
 Conform prevederilor art.36,alin. 4,lit. “c” din Legea nr.215/2001 , modificată si completata 
ulterior; 
 In temeiul art.45 şi art.115 lit. “b” din Legea nr.215/2001,republicată si modificata ulterior 
privind administraŃia publică locală ; 
 
                                               
 
                                                          H  O  T A  R  A  S  T  E  : 
 
 
  
            Art.1  Începand cu data de 01.01.2019 se aprobă   taxa  de  habitat ,în cuantum de  3,50 
lei/persoană /lună   pentru funcŃionarea unor servicii de  colectare,transport şi depozitare a rezidurilor 
menajere,datorate de persoanele fizice,cuprinse în Anexa nr.1,care face parte integrantă din  prezenta 
hotărăre. 
 Art.2. Se aprobă termenul de plată , modalităŃile de încasare şi repartizarea sumelor prevăzut în 
Anexa  nr.1 , pentru taxa de habitat anuală ,parte integrantă din prezenta hotărăre. 
 Art.3. Cheltuielile pentru activitatea de colectare si transport deseuri menajere de la gospodariile 
populatiei din comuna Romanu la punctual de colectare in cuantum de 2,00  lei /om / luna,vor fi 
suportate din taxa de habitat stabilita la art.1 
 
 



                                                                        2. 
 
            Art.4. Cheltuielile pentru activitatea de transport deşeuri menajere,de la punctul de colectare  al 
com.Maxineni   judeŃul Brăila la Depozitul ecologic Muchea,în cuantum  de  1,50 lei/om/lună,vor fi 
suportate din taxa de habitat stabilită la art.1. 
            Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari răspunde d-ul  Chirpac 
Gheorghe,viceprimar. 
 Art.6. Prin grija d-lui  secretar de comună prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei 
Prefectului,ADI “ECO DUNAREA” Braila si altor institutii interesate. 
 
 
 
 
 
               Preşedinte de şedinŃă,                                                           Contrasemnează, 
                Chihaia Dan Lucian 
                                                                                                            Secretar comună, 
                                                                                                              Zainea  Cristian 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                      Anexa nr. 1 
 
 
                                                         TAXA  DE  HABITAT 
                                                        ================== 
 
 
 
 
 Taxa constituie venit cu destinaŃie specială,este fundamentată pe necesitatea asigurării curăŃeniei 
localitătii şi se utilizează în scopul asigurării colectării şi transportului rezidurilor  menajere din recipienŃi 
proprii sau închiriaŃi ( containere,europubele etc) la punctele de colectare precum şi pentru depozitarea 
acestora. 
 Taxa de habitat este datorată numai de persoane fizice,locuitori ai comunei Romanu,judetul 
Braila. 
            Toatre persoanele juridice care îşi  desfăşoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul 
administrativ al comunei Romanu,plătesc taxă de habitat ,trebuind să încheiate contracte directe cu 
prestatorii de servicii specializaŃi pentru ridicarea,transportul,depozitarea şi  neutralizarea deşeurilor 
produse,precum şi să contracteze şi să efectuieze acŃiunile necesare de dezinsecŃie şi deratizare a sediilor 
şi punctelor de lucru ori de căte ori este necesar.   
 In urma discutiilor purtate cu reprezentantul firmei de salubritate Ruse Lorin Robert care a 
prezentat o situatie financiara a lucrarilor de salubritate pentru colecatrea gunoaielor menajere,raportul 
contabil financiar al d-nei contabil din care rezulta costurile necesare pentru colectarea gunoiului,precum 
si expunerea de motive a d-nei primar.      
            
 CUANTUMUL TAXEI ESTE DE   3,50   LEI/LUNA/PERSOANA. 
 
 Taxa de habitat se stabileşte pe baza datelor rezultate din evidenŃele Primăriei locale. 
 In caz de deces,scăderea taxei de habitat se efectuiază cu data de întăi a lunii următoare apariŃiei 
acestei situaŃii şi necesită depunerea copiei după certificatul de deces. 
 Taxa de habitat se percepe anual şi se încasează în două rate  egale,respectiv : 
 

a) rata I, pănă la data de   31 Martie   inclusiv ; 
b) rata a II-a,pănă la data de  30  Septembrie inclusiv. 
 
   Taxa de habitat   se percepe începănd cu data de 01.01.2019 . 

 In cazul în care termenul de plată a taxei de habitat expiră într-o zi nelucrătoare,plata se consideră 
în termen dacă se efectuiază în ziua lucrătoare imediat următoare. 
 Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Compartimentului contabilitate.  
 
 
 
  
                                                                                                           VICEPRIMAR 
         Data 23 .11.2018                                                                         
                                                                                                         Chirpac Gheorghe 
 
                                                                                                          ______________ 
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                                                                 HOTARAREA  nr.70 

Din 29  Noiembrie  2018 
 
              Privind: aprobarea Planului anual de lucrari sau actiuni de interes local  pe anul 2019 
beneficiarilor de ajutor social la nivelul comunei noastre. 
 
 Avand in vedere referatul d-lui  Chirpac Gheorghe,viceprimar cu privire la necesitatea intocmirii 
Planului de lucrari  sau actiuni ai beneficiarilor de ajutor social conform Legii  nr.416/2001 cu 
modificarile si completarile ulterioare privind venitul minim garantat. 
 Referatele compartimentelor de specialitate; 
            In conformitate cu  HGR nr.778/11.11.2013 pentru  aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr.416/2001modificata si completata aprobata  prin  HG nr.50/2011 privind venitul minim 
garantat; 
 In conformitate cu OUG nr.42/21.03.2013 privind modificarea si completarea legii nr.416/2001 
privind VMG precum și pentru modificarea Legii nr.277/2010 perivind alocașia pentru susșinerea 
familiei; 
            In baza art.36 alin. 1,2,lit. a ,d,alin. 3 lit.b,alin. 4 lit. a, alin. 6  lit.a,pct.2 din Legea nr.215/2001 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
 In temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicata in 2007 privind administratia publica 
locala; 
 
                                                             H  O  T  A  R  A  S  T  E  : 
 
 
 Art.1 Se aprobă Planul anual de lucrari  sau  actiuni de interes local pe anul 2019  beneficiarilor 
de ajutor social fara a se depasi regimul normal de lucru si cu respectarea Normelor de Securitate si 
Igiena a Muncii intocmit de d-na primar Ionișă Stelușa. 
 Art.2.D-ul Chirpac Gheorghe,viceprimar,va intocmi lunar un Plan de lucrari de interes local 
pentru repartizarea orelor de munca si va tine evidenta orelor intr-un Registru special. 
 Art.3.D-na Toma Elena,responsabil cu asistenta sociala va afisa la loc vizibil Planul de lucrari de 
interes local,lista cu beneficiarii de ajutor social precum si a persoanelor care urmeaza sa efectuieze orele 
de munca. 
 Art.4.D-ul secretar de comuna va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor 
interesate. 
 

 
                       Presedinte de sedinta,                                                  Contrasemneaza, 
                        Chihaia Dan Lucian                                                     Secretar comună, 
                                                                                                         Zainea Cristian George 
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                                                                     HOTARAREA Nr.71 

      Din  29 Noiembrie 2018 

 
 
         Privind: aprobarea Programului  activitășilor edilitar-gospodărești ce se va desfășura în anul 
2019 
 
             Avand in vedere  referatul  d-lui  Chirpac Gheorghe,viceprimar, cu privire la necesitatea 
intocmirii Programului  activitășilor  edilitar-gospodărești  pe anul 2019. 
            Avizele comisiilor de specialitate; 
 In conformitate cu OGR nr.21/2002 privind gospodărirea localitatilor urbane și rurale,modificata 
si completată prin Legea nr.515/2002; 
             In baza art.36 alin. 1,2,lit. a ,d,alin. 3 lit.b,alin. 4 lit. a, alin. 6  lit.a,pct.2 din Legea nr.215/2001 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
 In temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicata in 2007 privind administratia publica 
locala; 
 
 
 
 
                                                                H  O  T  A  R  A  S  T  E  : 
 
 
 
 
             Art.1.Se aprobă Programul  activitatilor edilitar gospodaresc pentru anul 2019 conform anexei 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.2.D-ul Chirpac Gheorghe,viceprimar,va răspunde de ducere la îndeplinire al  Planului 
actiunilor edilitar –gosodărești de interes local ce se va desfășura în anul 2019 
 Art.3.D-ul secretar de comuna va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor 
interesate. 
 
 
                   Președinte de ședinșă,                                                         CONTRASEMNEAZA, 
                    Chihaia Dan Lucian                                                                 Secretar comună, 
                                                                                                               Zainea Cristian George 
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                                                            H O T A R A R E A    NR.72  
                                                                Din 29 Noiembrie 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 29.11.2018; 
          Avand in vedere: 
          Procesul verbal al d-lui Chirpac Gheorghe cu privire la operatiunea de încheiere a orelor de 
activitate neremunerata de muncă în folosul comunitășii înregistrat sub nr.5310/27.11.2018 ; 
          Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si debitare a 
amenzilor înregistrat sub nr.5312/27.11.2018 
          Avizele comisiilor de specialiatte; 
          Art.9 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata; 
          Prevederile OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancŃiunilor prestării unei activităŃi în folosul 
comunităŃii şi închisorii contravenŃionale; 
          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 40  lei, reprezentand amenzi contraventionale,   
contravenienti   persoane  fizice,   înlocuite  cu   ore  de   munca   neremunerată  în folosul   comunitatii   
prin   hotarari   judecatoresti   şi   executate   de   către   persoane   fizice contraveniente. 
         Art.2.- Fac obiectul acestor radieri contravenienti persoane fizice nominalizate in procesul verbal 
inregistrat sub nr. 5310/27.11.2018,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 ședinșă,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                  Chihaia Dan Lucian                                              Secretar comună, 
                                                                                            Zainea Cristian George 
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PROCES   VERBAL 
 
 

 
  Astăzi  29.11.2018 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinŃa  ordinară  a 
Consiliului local,conform DispoziŃiei nr.108/22.11.2018 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 
conform convocatorului anexat . 
  SedinŃa este deschisă de către d-ul  Chihaia Dan Lucian, consilier,care a fost propus  de catre d-ul  
Vasilache  Dumitru,consilier,să fie presedinte de sedinșă  , emiŃănduse în acest sens hotărărea nr.63. 
   La apelul nominal făcut , rezultă că sunt prezenŃi un număr de 10  consilieri din 11 alesi. 
   Lipseste d-ul consilier Calu Neculai. 
   D-ul presedinte de sedinta anunta ca a mai aparut pct nr.9 al ordinei de zi, supus si aprobat  
votului fiind  trecut pe ordinea de zi. 
              D-ul (d-na) Preşedinte de şedinŃă anunŃă 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  este  aprobată în unanimitatede voturi. 
 D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Zainea Cristian,secretar, pentru a prezenta 
proiectul de hotarare de la punctul nr.1 al ordinei de zi privind acordarea unui mandat special Primarului 
in calitate de reprezentant legal al Comunei ROMANU in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ”ECO DUNAREA”  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, emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.64. 
          D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Zainea Cristian,secretar, pentru a prezenta 
proiectul de hotarare de la punctul nr.2 al ordinei de zi privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale 
pentru anul  fiscal  2019.D-ul Vasilache Dumitru a aratat ca nu trebuie sa se mai faca diferentieri de zone 
deoarece la satul Romanu se va asfalta in cursul anului 2019 toate strazile.D-na Primar a aratat ca după ce 
se va termina in totalitate de asfaltat strazile si după ce vom semna receptia lor de abia atunci putem sa 
modificam hotararea . D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la 
punctul nr.2 al ordinei de zi la care toate comisiile au fost de acord, emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.65.      
          D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Zainea Cristian,secretar, pentru a prezenta 
proiectul de hotarare de la punctul nr.3 al ordinei de zi privind aprobarea impozitelor și taxelor locale 
speciale pentru anul  fiscal  2019  si a Regulamentului de adoptare a acestora . 
          D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezenta avizele favorabile la punctul nr.3 al ordinei de 
zi si votănd in plen  toși consilierii au fost de acord, emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.66. 
           D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Zainea Cristian,secretar, pentru a prezenta 
proiectul de hotarare de la punctul nr.4 al ordinei de zi privind preluarea prin transfer fără plată a unui 
bun-autoturism marca Dacia Logan de la Consiliul local Romanu la SVSU Romanu. 
           D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezenta avizele favorabile la punctul nr.4 al ordinei de 
zi si votănd in plen  toși consilierii au fost de acord, emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.67. 
 



 
 
 
                                                                                    2. 

         D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Zainea Cristian,secretar, pentru a prezenta 
proiectul de hotarare de la punctul nr.5 al ordinei de zi privind modificarea bugetului local . 

           D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezenta avizele favorabile la punctul nr.5 al ordinei de 
zi si votănd in plen  toși consilierii au fost de acord, emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.68. 
           D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Zainea Cristian,secretar, pentru a prezenta 
proiectul de hotarare de la punctul nr.6 al ordinei de zi privind  aprobarea  taxei de habitat pe anul 2019. D-ul 
Sisu Dumitru,consilier a aratat ca mai trebuie schimbate cosurile de gunoi ca sunt gaurite si  sparte.D-na 
Primar a aratat ca in perioada lunilor aprilie-octombrie se fa face selectarea gunoiului si se vor efectua doua 
ridicari pe luna din partea operatorului concesionar.    D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate 
prezenta avizele favorabile la punctul nr.6 al ordinei de zi si votănd in plen  toși consilierii au fost de acord, 
emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.69. 
           D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Zainea Cristian,secretar, pentru a prezenta 
proiectul de hotarare de la punctul nr.7 al ordinei de zi privind  lucrarile edilitar gospodaresti cu 
persoanele beneficiare de VMG. Pe anul 2019. D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezenta 
avizele favorabile la punctul nr.7 al ordinei de zi si votănd in plen  toși consilierii au fost de acord, 
emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.70. 
            D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Zainea Cristian,secretar, pentru a prezenta 
proiectul de hotarare de la punctul nr.8 al ordinei de zi privind  aprobarea programului edilitar 
godpodaresc ce se va desfasura pe anul 2019. D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezenta 
avizele favorabile la punctul nr.8 al ordinei de zi si votănd in plen  toși consilierii au fost de acord, 
emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.71 
          D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Zainea Cristian,secretar, pentru a prezenta 
proiectul de hotarare de la punctul nr.9 al ordinei de zi privind radierea debitelor din amenzi cu ore 
munca in folosul comunitatii. 
          D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezenta avizele favorabile la punctul nr.9 al ordinei de 
zi si votănd in plen  toși consilierii au fost de acord, emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.72. 
         D-ul preşedinte de şedinŃă a anunŃat 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 sedinŃă,                                                              Intocmit, 
                     Chihaia Dan Lucian                                                           Secretar comună     
                                                                                                           Zainea Cristian George 
 
 
 


