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H O T A R A R E A  Nr.70 

Din  29  Octombrie 2019 

 

               Privind:  Trecerea în domeniul privat al suprafeței de  100 mp.teren  arabil extravilan în satul 
Romanu,   identificat în  tarlaua  nr. 38,parcela nr.47  în vederea amplasării unei stații de gaz metan.    

              Avand în vedere expunerea de motive  a  d-nei Ionița Steluța,primar al comunei Romanu                               
-              Raportul d-lui Dragostin Marian,ing.agronom; 

In conformitate cu art.28 din Legea nr.18/1991cu modificarile si completarile ulterioare privind 
legea fondului funciar si al cap.V,pct 37 din Regulamentul privin procedura de constituire,atribuțiile 
ți functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata  asupra terenurilor ; 

Avand in vedere avizele  favorabile  ale comisilor de specialitate;  
In conformitate cu art.30 alin.2 din Legea nr.l8/1991,modificata privind legea  Fondului  Funciar; 

             In baza art.129,alin.l,2 lit.b ți c , alin.6 ,lit.a  din OUG  nr.57/5.07.2019; 
              In temeiul art.139 alin.1,ți 196 ,alin.1 lit.a  din din OUG  nr.57/5.07.2019 privind Codul 
Administrativ; 
 
 

                    H O T A R A S T E :  

              Art.l. Se aprobă trecerea în domeniul privat al suprafeței de  100 mp.teren  arabil extravilan   în 
satul Romanu,   identificat în  tarlaua  nr. 38,parcela nr.47 în vederea amplasării unei stații de gaz metan.                                                                                                       
-             Art.2. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-na primar al comunei Romanu, 
Jud.Braila impreuna cu întreaga comisie speciala pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public si privat al comunei noastre. 

Art.3. D-ul secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare Instituției 
Prefectului – judetul Braila ți tuturor persoanelor interesate. 

 
 

 
                        Presedinte de sedinta                                                   CONTRASEMNEAZA, 
                         Chihaia Dan Lucian                                                           Secretar comună, 
                                                                                                               Zainea Cristian George 
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P R O I E C T  DE  H O T A R A R E 

Din  28  Octombrie  2019 

 

               Privind:  Trecerea în domeniul privat al suprafeței de  100 mp.teren  arabil extravilan în satul 
Romanu,   identificat în  tarlaua  nr. 38,parcela nr.47.     

              Avand în vedere expunerea de motive  a  d-nei Ionița Steluța,primar al comunei Romanu                               
-              Raportul d-lui Dragostin Marian,ing.agronom; 

In conformitate cu art.28 din Legea nr.18/1991cu modificarile si completarile ulterioare privind 
legea fondului funciar si al cap.V,pct 37 din Regulamentul privin procedura de constituire,atribuțiile 
ți functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata  asupra terenurilor ; 

In conformitate cu art.30 alin.2 din Legea nr.l8/1991,modificata privind legea  Fondului  Funciar; 
             In baza art.129,alin.l,2 lit.b ți c , alin.6 ,lit.a  din OUG  nr.57/5.07.2019; 
             In temeiul art.139 alin.1,ți 196 ,alin.1 lit.a  din din OUG  nr.57/5.07.2019 privind Codul 
Administrativ; 
 
 

                    H O T A R A S T E :  

              Art.l. Se aprobă trecerea în domeniul privat al suprafeței de  100 mp.teren  arabil extravilan   în 
satul Romanu,   identificat în  tarlaua  nr. 38,parcela nr.47.                                                                                                    
-             Art.2. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-na primar al comunei Romanu, 
Jud.Braila impreuna cu întreaga comisie speciala pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public si privat al comunei noastre. 

Art.3. D-ul secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare Instituției 
Prefectului – judetul Braila ți tuturor persoanelor interesate. 

 
 

 
 
 
                                                                         PRIMAR, 
 
                                                                  IONIțĂ  STELUțA 


