
 
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 

 CONSILIUL LOCAL ROMANU 

Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142 

E-mail: primariaromanu@ymail.com  web:primariaromanu.ro 

 

 

 

                                                                     HOTARAREA Nr.77 

      Din  27 Noiembrie 2019 

 

 
         Privind: aprobarea Programului  activităților edilitar-gospodărețti ce se va desfățura în anul 
2020 ți realizările pe anul 2019 
 
             Avand in vedere  referatul  d-lui  Chirpac Gheorghe,viceprimar, cu privire la necesitatea 
intocmirii Programului  activităților  edilitar-gospodărețti  pe anul 2020 ți realizările pe anul 2019. 
            Avizele comisiilor de specialitate; 
 In conformitate cu OGR nr.21/2002 privind gospodărirea localitatilor urbane ți 
rurale,modificata si completată prin Legea nr.515/2002; 
             In baza art.129 alin. 1 si 2 lit. a ,b,d,alin. 4 lit. e,  din OUG nr.57/2019; 
 In temeiul art.139 alin. 1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
 
 
 
                                                                H  O  T  A  R  A  S  T  E  : 
 
 
 
 
             Art.1.Se aprobă Programul  activitatilor edilitar gospodaresc pentru anul 2020 ți realizările pe 
anul 2019 conform anexelor nr.1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.2.D-ul Chirpac Gheorghe,viceprimar,va răspunde de ducere la îndeplinire al  Planului 
actiunilor edilitar –gosodărețti de interes local ce se va desfățura în anul 2020 
 Art.3.D-ul secretar de comuna va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor 
interesate. 
 
 
                   Prețedinte de țedință,                                                         CONTRASEMNEAZA, 
                       Calu Neculai                                                                       Secretar comună, 
                                                                                                                Zainea Cristian George 
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                                                               PROIECT  DE  HOTARARE 

       Din  21 Noiembrie 2019 

 

 
                  Privind: aprobarea Programului  activităților edilitar-gospodărețti ce se va desfățura în 
anul 2020 ți realizările pe anul 2019 
 
             Avand in vedere  referatul  d-lui  Chirpac Gheorghe,viceprimar, cu privire la necesitatea 
intocmirii Programului  activităților  edilitar-gospodărețti  pe anul 2020 ți realizările pe anul 2019. 
            In conformitate cu OGR nr.21/2002 privind gospodărirea localitatilor urbane ți 
rurale,modificata si completată prin Legea nr.515/2002; 
            In baza art.129 alin. 1 si 2 lit. a ,b,d,alin. 4 lit. e,  din OUG nr.57/2019; 
 In temeiul art.139 alin. 1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
 
 
                                                                H  O  T  A  R  A  S  T  E  : 
 
 
 
             Art.1.Se aprobă Programul  activitatilor edilitar gospodaresc pentru anul 2020 ți realizările pe 
anul 2019 conform anexelor nr.1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.2.D-ul Chirpac Gheorghe,viceprimar,va răspunde de ducere la îndeplinire al  Planului 
actiunilor edilitar –gosodărețti de interes local ce se va desfățura în anul 2020 
 Art.3.D-ul secretar de comuna va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor 
interesate. 
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