
 
R O M A N I A 

JUDETUL BRAILA 
COMUNA ROMANU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU 
               

H O T A R A R E A  NR.74  

din 18 Decembrie 2018  

              Privind: aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al Comunei a 

suprafetei de 1353 mp identificat in  cv.56,parcela nr.642  lot 2 sat Oancea. 
       

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

data de 18.12.2018; 

 Avand in vedere: 

   - Expunerea de motive a primarului; 

             -Informarea d-lui ing.agronom Dragostin Marian,privind trecerea din domeniul 

privat in domeniul public a unei suprafete de teren de 1353 mp.vatra satului Oancea.  

            - prevederile Art.21 alin.1 si alin.2 coroborate cu prevederile Art.18 din Legea 

nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile Art.1 alin.2, Art.2, Art.7, Art.8 alin.1 si alin.2 din Legea nr.82/1991 - 

Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Art.1 alin.2 si Art.2 din OMFP nr.2861/09 octombrie 2009 pentru 

aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

- prevederile pct.1 lit.c) din Anexa 1 - Norme metodologice privind inregistrarea in 

contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor 

administrativ-teritoriale aprobate prin H.G. nr.1031 din 14 decembrie 1999, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

- prevederile Art.VI, Art.VII si Art.X din Anexa 1 a H.G. nr.548/1999 privind 

aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care apartin 

domeniului public al localitatilor - referitoare la inventarierea bunurilor si la insusirea 

inventarierii de catre organele deliberative ale UAT -urilor 



- prevederile Art.4 si Art.8 alin.1 din Legea nr.213/1998, cu modificarile si 

completarile ulterioare - referitoare la trecerea din domeniul privat in domeniul public a unor 

bunuri - apartinand UAT – 

 

                                                          2. 

- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Romanu; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.c), art.45 alin.1, alin.3 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 aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei 

Romanu a suprafetei de 1353 mp. teren in vatra de sat Oancea  identificat in  cv.56,parcela 

nr.642  lot 2 cu nr. cadastral  74751 precum si constructiile C1-statie pompe apa(12 

mp.),C2-staíe tratare apă in suprafata de 22 mp si C.3-rezervor depozitare apa in suprafata 

de 26 mp. 

Art.2.- Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si celor interesati, prin 

grija secretarului Comunei si va fi comunicata Instituției Prefectului-judetul Braila. 

 

 
 

       PRESEDINTE DE SEDINTA,                            CONTRASEMNEAZA, 

                 Mitu  Georgel                                                   Secretar comună, 

                                                                                        Zainea Cristian George 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAILA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU 

 
 HOTĂRÂREA NR. 75 

                                                                                         Din 18.12.2018 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al S.P.A.S.Romanu, județul Braila 

 

 
 
 Consiliul Local al comunei Romanu întrunit în şedinŃa ordinară la data de  18.12.2018; 
 Analizând expunerea de motive a primarului , precum şi raportul S.P.A.S. Romanu  prin care se 
propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al S.P.A.S. Romanu , județul Braila; 

Având avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Romanu;  
În baza H.C.L. Romanu nr. 28/19.03.2015 privind modificarea  organigramei şi a statului de 

funcŃii  
ale aparatului  de specialitate al Primarului comunei Romanu; 
 În conformitate cu art. 6 alin.(1) din HG  nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de 
organizare şi funcŃionare ale serviciilor publice de asistenŃă socială şi a structurii orientative de personal; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. a), alin.(3) lit.b), art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. (1) lit. 
b) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare al Serviciului Public de Asistenta 

Sociala Romanu, județul Braila, în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Romanu, 
conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire  de S.P.A.S.. 
            Art.3.-D-ul secretar va popularize prezenta Institutiei Prefectului-judetul Braila,Institutiilor 
abilitate si tuturor persoanelor interesate 

. 
 
 
 

                                                                                            CONTRASEMNEAZA                                                                             
  Președinte de sedinta                                                     SECRETAR, 
                             Mitu Georgel                                              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.76 
                                                                     Din 18 decembrie 2018 
 

Privind ; aprobarea Planului anual de acŃiune privind serviciile sociale acordate la nivelul  
comunei Romanu , judeŃul Braila pentru anul 2019 

 
 Consiliul Local al comunei Romanu, judeŃul Braila; 
 Avănd în vedere: 

- Expunerea de motive ; 
- Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenta Sociala, cu propunerea de aprobare a 

Planului anual de acŃiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Romanu, pentru anul 
2019;  

- Avizele comisiilor de specialitate; 
      -    Prevederile art.5 din Anexa nr.3 din Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcŃionare ale serviciilor publice de asistenŃă socială şi a structurii 
orientative de personal 

- Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 actualizată 
privind administraŃia publică locală cu modificările şi completările ulterioare; 

    În temeiul art.45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificarile şi completările 
ulterioare , privind administraŃia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

 Art.1  Se aprobă Planul anual de acŃiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei 
Romanu, jud.Braila  pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează S.P.A.S. Romanu , 
jud.Braila. 
     Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică:  
- InstituŃiei Prefectului judeŃul Braila, S.P.A.S. Romanu si tuturor persoanelor interesate 
 

                  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 A R A R E A  NR.77 
Din  18 Decembrie  2018 

 
 
 Privind: scăderea din evidențele contabile si ale Registrelor agricole a suprafetei de  14,76 ha 
teren agricol extravilan,pe tarlale si parcele,neidentificate pe raza comunei Romanu. 
 
 Consiliul local Romanu,întrunit în țedinta ordinară la data de 18.12.2018; 
 Avănd în vedere; 
 -Expunerea de motive a primarului si referatele compartimentelor contabile si agricole cu privire 
la necesitatea scoaterii din evidențele contabile si agricole; 
 -Avizele comisiilor de specialitate; 
 -In conformitate cu Legea nr.18/1991,republicată,cu modificarile ți completările ulterioare 
privind legea fondului funciar; 
 -In conformitate cu art.21,ali.2 din Codul fiscal; 
 -In temeiul art.36 alin.2,lit.d,alin.5,lit.b,art.45,alin.2,lit.a si art.115 alin.1 din Legea 
nr.215/2001,cu modificarile si completarile ulterioare privind adminidtratia publică locală; 
 
 
                                                             H O T A R A S T E ; 
 
 
 Art.1.Se aprobă scăderea din evidențele  agricole ți contabile a unui număr de 10 autori  sau 
moțtenitorii acestora,în suprafață totală de 14,76 ha.teren agricol extravilan,cu suma totală de 12.692 
lei reprezentănd impozitele ți majorările aferente acestora conform referatelor anexe nr.1 si 2 care fac 
perte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărări raspud reprezententii compartimentelor agricol 
si contabil. 
 Art.3.D-ul secretar de comună va populariza  prin orice mijloace de informare Instituției 
Prefectului-jud.Braila,compartimentelor agricol,contabil si tuturor persoanelor interesate. 
 
 
                                                      
 
  
 Prețedinte de țedință,                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                 Mitu Georgel                                                               Secretar comună, 
                                                                                                 Zainea Cristian George 

 
 
 



                                                                         ROMANIA 
                                                                  JUDETUL BRAILA 
                                                         CONSILIUL LOCAL ROMANU 
                                                                               
 
                                                            H O T A R A R E A    NR.78  
                                                                Din 18 Decembrie 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 18.12.2018; 
          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 comunității înregistrat sub nr.5453/6.12.2018 ; 
          Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si debitare a 
amenzilor înregistrat sub nr.5522/12.12.2018 
          Avizele comisiilor de specialiate; 
          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 700  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. 5453/6.12.2018,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. 
 
 
 
                 Prețedinte de țedință,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                      Mitu Georgel                                                   Secretar comună, 
                                                                                            Zainea Cristian George 
 
 
 
 
 



 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAILA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU 

 
 

 HOTĂRÂREA NR. 79 
                                                                   Din 18 Decembrie 2018 
 
privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului 

de indemnizaţii pentru anul 2019 
 
 
 Consiliul Local al comunei Romanu întrunit în şedinŃa ordinară din data de 18.12.2018; 
 Analizând expunerea de motive a primarului, precum şi raportul S.P.A.S. Romanu prin care se 
propune aprobarea numărului de asistenŃi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de 
indemnizaŃii pentru anul 2019; 

Având avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Romanu;;  
 În conformitate cu art. 40 alin.(1) şi art. 44 din Legea  nr. 448/2006 privind protecŃia şi 
promovarea persoanelor cu handicap, republicată; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 
Art.1. – Aprobarea pentru anul 2019 a unui număr de : 
a) 15 posturi de asistenŃi persoanli pentru persoanele cu handicap grav în cadrul Serviciului Public 

de Asistenta Sociala; 
b) 15 indemnizaŃii cuvenite părinŃilor sau reprezentanŃilor legali ai copilului cu handicap grav, 

adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal. 
Art.2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire  de Primarul comunei Romanu prin Serviciului 

Public de Asistenta Sociala şi Compartimentul financiar-contabil. 
     Art.3. - D-ul Secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare Institutia Prefectului-
judertul Braila si tuturor persoanelor interesate. 
 

. 
 
 
 

Presedinte de sedinta                                                            Contrasemneaza,                     
      Mitu Georgel                                                                      SECRETAR, 

                                                                                                       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.80 
Din 18  Decembrie  2018 

 
            Privind:  Rectificarea bugetului local pe  anul  2018 
 
           Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinară la data de 18.12.2018; 
              Avand in vedere: 
           Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.227 din 10.12.2018 privind repartizarea cotei de 17,25% 
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018;. 
           Expunerea de motive a d-nei Primar; 
           Raportul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate; cu privire 
la necesitatea aprobării rectificarii 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 rectifică  bugetul local  cu suma de 100 mii lei din care:                                                                                                       
-   5  mii lei pentru acoperirea cheltuielilor materiale la Scoala Gimnaziala Romanu. 
- 95 mii lei pentru bugetul local. 
              Art .2. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va duce la 
îndeplinire prezenta hotarare.  
               Art.3. D-ul Zainea Cristian George ,secretar de comună , va face publică prin orice mijloace de 
informare Instituției Prefectului,Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila ți tuturor 
persoanelor interesate. 
 
                 Prețedinte 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 A R A R E A  NR.81 

       Din 18 Decembrie  2018 
    

                 Privind: aprobarea  proiectului reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza  
comunei Romanu, judetul Braila si a planului de scolarizare  pentru  anul şcolar 2019 – 2020 
 
               Având în vedere :                                                                                                                                                                          
-Adresa nr.15117/22.11.2018 a Inspectoratului Şcolar JudeŃean Brăila, prin care se solicită avizul de functionare si 
propunerile privind reorganizarea reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza 
comunei Romanu, precum ți numărul hotararii de aprobare a funcționarii Scolii Gimnaziale începând cu anul 
şcolar 2019 – 2020 ți raportele argumentative conform  OMEN 5235/2018 ; 
-Adresa nr.________ din 18.12.2018 a UAT Romanu prin care s-a transmis proiectul de rețea țcolară în vederea 
emiterii Avizului Conform penrtru organizarea si functionarea  unitatilor de invatamant pe raza comunei; 
-Anexa la OMEN nr.5235/2018 privind Metodologia pentru fundamentarea cifrei de scolarizare 
  Raportul argumentiv inregistrat sub nr.5595/17.12.2018 si Expunerea de motive a Primarului comunei 
Romanu,judetul Braila; 
 Avizul Comisiilor de specialitate; 
           In conformitate cu art.19 si 61 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare privind Legea 
Educatiei Nationale si prevederile din Anexa la OMEN  nr.5235/2018 privind aprobarea metodologiei pentru 
fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reŃelei unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat pentru 
anul şcolar 2019-2020 finantat de la bugetele locale si a Hotararii Consiliului de Administratie al 
Inspectoratului Scolar judetean Braila ;  
 In conformitate cu Legeanr.87/2006 pentru aprobarea cu completari si modificari a OUG nr.75/2005 
privind asigurarea calitatii educatiei; 
 In baza art.36 alin.1,2 lit.d si alin.6 alit.a,pct.1 din Legea nr.215/2001 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicata,privind administratia publica locala,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
                                                                            H O T A R A S T E : 
 
 Art.1. Se aproba  proirectul de hotarare privind reŃeaua şcolara a unităŃii de învăŃământ preuniversitar de 
stat de pe raza  comunei Romanu, începând cu anul şcolar 2019-2020 dupa cum urmeaza: 
                    1. Scoala gimnaziala Romanu cu nivel primar,gimnazial 
                    2. Gradinita cu program normal sat Romanu cu nivel prescolar 
                    3. Gradinita cu program normal sat Oancea cu nivel prescolar 
 Art.2. Se aproba Planul de scolarizare pentru anul scolar 2019-2020 a Scolii gimnaziale Romanu conform 
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.3. Se imputerniceste d-na Ioniță Steluța,primarul comunei Romanu pentru aducerea la indeplinire a 
prezentei hotarari. 
 Art.4. D-ul Secretar de comuna va comunica Inspectoratului judetean Braila,Institutiei Prefectului 
judetului Braila si tuturor persoanelor interesate. 
 
                         Prețedinte de țedință,                                                               CONTRASEMNEAZA, 
                              Mitu Georgel                                                                            Secretar comună, 
                                                                                                                            Zainea Cristian George 


