
 
R O M Â N I A 

J U D E Ț U L BRĂILA   
CONSILIUL LOCAL ROMANU 

 
HOTĂRÂREA NR .76 

Din 27.11.2019  
 

         Privind: Acordarea cu titlul gratuit,pe toată durata existenței construcíilor a două 
terenuri din domeniul public al comunei către SDEE Muntenia Nord SA în vederea 
realizării lucrărilor de racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent a unor 
construcții. 
 
Consiliul Local al comunei Romanu ,judetul Brăila, întrunit în şedinŃa ordinară azi 27.11.2019; 
-Avand in vedere adresele nr.58769 din 12.11.2019 si 54218 din 31.10.2019 a SDEE Muntenia 

Nord SA. 
-Raportul Primarului și Informarea d-lui Dragostin Marian,responsabiliului cu Urbanismul la 

nivel local privind necesitatea atribuirii cu titlul gratuit a suprafatei de 5 mp. teren din domeniul public al 
comunei; 

- Analizand proiectul de hotărâre   Raportul Primarului comunei Romanu si Informarea 
responsabilului cu urbanismul privind  acordarea cu titlul gratuit,pe toată durata existenșei 
construcșiilor a două terenuri din domeniul public al comunei către SDEE Muntenia Nord SA în vederea 
realizării lucrărilor de racordare la reșeaua electrică a locului de consum permanent a unor construcșii. 

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate; 
 Avand in vedere avizele tehnice de racordare ale celor două locuinte;  
            In conformitate cu dispozitiile art.82 lit.a) din H.G. nr. 1007/2004 pentru aprobarea regulamentu- 
lui de furnizare a energiei electrice la consumatori si a prevederilor Legii nr.123/2012 ,atr.12,alin.2,3 si 4 
privind Legea energiei electrice si a gazelor naturale.  
             In baza prevederilor ,art.129  alin.1 si 2 lit a,b si c,alin.6,lit.a din OUG nr.57/2019; 
   In baza art.139 alin.1 si 196 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

Art.1-Se aproba cu titlul gratuit,pe toată durata existenșei construcșiilor a două terenuri din 
domeniul public al comunei în suprafașă de 5 mp. către SDEE Muntenia Nord SA în vederea realizării 
lucrărilor de racordare la reșeaua electrică al locurilor de consum permanent a unor construcșii astfel: 

 - 4 mp.la locuinșa situata pe str.Eternitatii nr. 66 A din satul Romanu. 
- 1 mp. la locuinșa situata pe  str.Ulmului nr.91 A din satul Romanu. 
Art.2-De ducere la indeplinire al prezentei hotarari raspunde d-na Primar Ionișă Stelușa. 
Art.3-D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare Institușia 

Prefectului-jud.Braila ,SDEE Muntenia Nord SA –Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila.si 
tuturor persoanelor interesate. 

 
 
 
 
Președinte de ședinșă,                                                                          Contrasemnează, 

                Calu Neculai                                                                                 Secretar general, 
                                                                                                      Zainea Cristian George 

 



      
R O M Â N I A 

J U D E Ț U L BRĂILA   
COMUNA  ROMANU 

PRIMAR 
 

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Ă R E 
Din 21.11.2019  

 
         Privind: Acordarea cu titlul gratuit,pe toată durata existenței construcíilor a două 
terenuri din domeniul public al comunei către SDEE Muntenia Nord SA în vederea 
realizării lucrărilor de racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent a unor 
construcții. 
 
Consiliul Local al comunei Romanu ,judetul Brăila, întrunit în şedinŃa ordinară azi 27.11.2019; 
-Avand in vedere adresele nr.58769 din 12.11.2019 si 54218 din 31.10.2019 a SDEE Muntenia 

Nord SA-Societatea de Distributie a Energiei Electrice Brăila; 
-Raportul Primarului și Informarea d-lui Dragostin Marian,responsabiliului cu Urbanismul la 

nivel local privind necesitatea atribuirii cu titlul gratuit a suprafatei de 5 mp. teren din domeniul public al 
comunei; 

- Analizand proiectul de hotărâre   Raportul Primarului comunei Romanu si Informarea 
responsabilului cu urbanismul privind  acordarea cu titlul gratuit,pe toată durata existenșei 
construcșiilor a două terenuri din domeniul public al comunei către SDEE Muntenia Nord SA în vederea 
realizării lucrărilor de racordare la reșeaua electrică a locului de consum permanent a unor construcșii. 
            In conformitate cu dispozitiile art.82 lit.a) din H.G. nr. 1007/2004 pentru aprobarea regulamentu- 
lui de furnizare a energiei electrice la consumatori si a prevederilor Legii nr.123/2012 ,atr.12,alin.2,3 si 4 
privind Legea energiei electrice si a gazelor naturale.  
             In baza prevederilor ,art.129  alin.1 si 2 lit a,b si c,alin.6,lit.a din OUG nr.57/2019; 
   In baza art.139 alin.1 si 196 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

Art.1-Se aproba cu titlul gratuit,pe toată durata existenșei construcșiilor a două terenuri din 
domeniul public al comunei în suprafașă de 5 mp. către SDEE Muntenia Nord SA în vederea realizării 
lucrărilor de racordare la reșeaua electrică al locurilor de consum permanent a unor construcșii astfel: 

 - 4 mp.la locuinșa situata pe str.Eternitatii nr. 66 A din satul Romanu. 
- 1 mp. la locuinșa situata pe  str.Ulmului nr.91 A din satul Romanu. 
Art.2-De ducere la indeplinire al prezentei hotarari raspunde d-na Primar Ionișă Stelușa. 
Art.3-D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare Institușia 

Prefectului-jud.Braila ,SDEE Muntenia Nord SA –Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila.si 
tuturor persoanelor interesate. 

 
 
 
                                                                  PRIMAR, 
 
                                                           IONIșĂ  STELUșA 
                                                       


