
                                                                                          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.78 

                                                                                   Din  27.11. 2019 

 

               Privind; aprobarea transferului mijloacelor fixe “microbuze pentru transportul scolar” din      
gestiunea U.A.T. comuna Romanu, Judetul Braila, in gestiunea Scolii Gimnaziale Romanu, comuna Romanu, 
Judetul Braila. 
 
Consiliul Local al ComuneiRomanu, Jud. Braila, intrunit in sedinta ordinaraa stazi 
Avand in vedere: 
-          Expunerea de motive a Primarului Comunei Romanu prin care se propune aprobarea transferului 
mijloacelor fixe “microbuze pentru transportul scolar” din gestiunea U.A.T. Romanu, Judetul Braila, in 
gestiunea Scolii Gimnaziale Romanu, comuna Romanu, Judetul Braila; 
-          Raportul de specialitate al D-nei  Radu Badiu Nicoleta, contabil in cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Com. Romanu, prin care se propune aprobarea transferului mijloacelor fixe “microbuze pentru 
transportul scolar” din gestiunea U.A.T. comuna Romanu, Judetul Braila, in gestiunea Scolii Gimnaziale 
Romanu, comuna Romanu, Judetul Braila; 
-          Cartea de identitateseria K512404siCertificatul de inmatriculare nr.B00219340R                                                  
-         In baza Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 
-          Prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, modificata si completata ; 
-          Avizele favorabile al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Romanu ; 
-          Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparent decizionala in administratia publica; 

         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.129 alin.1 si 2,lit.b,d,alin.4,lita,d,alin.7,lit.d,f,h,m din OUGnr.57/5.07.2019; 

           In temeiul art. 139 alin.1 ,196,alin.1,lit.a din OUG nr.57 din 2019 privind Codul Administrativ . 

 

                                                                             H O T A R A S T E : 

            Art.1.  Se aprobă transferul mijlocului fix “microbuz pentru transportul scolar”, identificat astfel: 
Numarul de inmatriculare: BR-10-CLR; Data inmatricularii 02.06.2015; Numar deidentificare: 
W0LVV34VEFB075227; SeriaCartii de identitate: K512404; Detinatorul: ComunaRomanu; Categoria: Microbuz 
M2; Caroseria: CA faraetaj; Marca: OPEL MOVANO -CIBRO; Tipul: CIOM CAB20; Numar de locuri: 17; Culoare: 
Galben; Motorul tipul:M9T-D8; Cilindree: 2299; Putere maxima: 110 kW, Nr. Inventar 264, din gestiunea 
U.A.T. comuna Romanu, Judetul Braila, in gestiunea Scolii Gimnaziale Romanu, comunaRomanu, Judetul 
Braila, potrivit protocolului de predare-preluare , care face parte intregranta din prezenta hotarare 

 

 



 

 

                                                                             2. 

        Art.2. Se imputerniceste Dna. Primar Ionita Steluta, in vederea semnarii protocolului de predare-preluare, 
pentru si in calitate de reprezentant al Comunei Romanu, jud. Braila, precum si toate documentele necesare 
transferului, iar compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului, va realize 
operatiunile privind iesirea din gestiune a mijloacelor fixe. 

            Art.3. Secretarul general al comunei Romanu va comunica prezenta hotarare persoanelor si 
autoritatilor interesate 

           Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare publica la sediul Primariei ComuneiRomanu și pe s-
itul instituției. 

 

                   Președinte de ședinta,                                                               Contrasemneaza, 

                         Calu  Neculai                                                                           Secretar general,  

                                                                                                                        Zainea Cristian George 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               JUDETUL BRAILA                                                                                                             
                                                                             COMUNA  ROMANU 

                                                                                      PRIMAR 

                                                        Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142 

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

 

                                                                            P R O I E C T  DE  H O T A R A R E  

                                                                                      Din  26.11. 2019 

               Privind; aprobarea transferului mijloacelor fixe “microbuze pentru transportul scolar” din      
gestiunea U.A.T. comuna Romanu, Judetul Braila, in gestiunea Scolii Gimnaziale Romanu, comuna Romanu, 
Judetul Braila 

Avand in vedere: 
-          Expunerea de motive a Primarului Comunei Romanu prin care se propune aprobarea transferului 
mijloacelor fixe “microbuze pentru transportul scolar” din gestiunea U.A.T. Romanu, Judetul Braila, in 
gestiunea Scolii Gimnaziale Romanu, comuna Romanu, Judetul Braila; 
-          Raportul de specialitate al D-nei  Radu Badiu Nicoleta, contabil in cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Com. Romanu, prin care se propune aprobarea transferului mijloacelor fixe “microbuze pentru 
transportul scolar” din gestiunea U.A.T. comuna Romanu, Judetul Braila, in gestiunea Scolii Gimnaziale 
Romanu, comuna Romanu, Judetul Braila; 
-          Cartea de identitateseria K512404siCertificatul de inmatriculare nr.B00219340R                                                    
-         In baza Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 
-          Prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, modificata si completata ; 
-          Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparent decizionala in administratia publica; 

          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.129 alin.1 si 2,lit.b,d,alin.4,lita,d,alin.7,lit.d,f,h,m din OUGnr.57/5.07.2019; 

           In temeiul art. 139 alin.1 ,196,alin.1,lit.a din OUG nr.57 din 2019 privind Codul Administrativ . 

 

 

                                                                                          H O T A R A S T E  

 Art.1.  Se aprobă transferul mijlocului fix “microbuz pentru transportul scolar”, identificat astfel: Numarul de 
inmatriculare: BR-10-CLR; Data inmatricularii 02.06.2015; Numar deidentificare: W0LVV34VEFB075227; 
SeriaCartii de identitate: K512404; Detinatorul: ComunaRomanu; Categoria: Microbuz M2; Caroseria: CA 
faraetaj; Marca: OPEL MOVANO -CIBRO; Tipul: CIOM CAB20; Numar de locuri: 17; Culoare: Galben; Motorul 
tipul:M9T-D8; Cilindree: 2299; Putere maxima: 110 kW, Nr. Inventar 264, din gestiunea U.A.T. comuna 
Romanu, Judetul Braila, in gestiunea Scolii Gimnaziale Romanu, comunaRomanu, Judetul Braila, potrivit 
protocolului de predare-preluare , care face parte intregranta din prezenta hotarare.    

 



 

                                                                                        2. 

 Art.2. Se imputerniceste Dna. Primar Ionita Steluta, in vederea semnarii protocolului de predare-preluare, 
pentru si in calitate de reprezentant al Comunei Romanu, jud. Braila, precum si toate documentele necesare 
transferului, iar compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului, va realize 
operatiunile privind iesirea din gestiune a mijloacelor fixe. 

Art.3. Secretarul general al comunei Romanu va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor 
interesate 

Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare publica la sediul Primariei ComuneiRomanu și pe s-itul 
instituției. 

 

 

                                                                                PRIMAR, 

 

                                                                         IONIȚĂ  STELUȚA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa la Hotararea nr.78/27.11.2019 

  

                                                                         PROTOCOL 

Privind transferul mijloacelor fixe “microbuze pentru transportul scolar” din gestiunea U.A.T. Comuna 
Romanu/ Primaria Comunei Romanu, Judetul Braila, in gestiunea Scolii Gimnaziale Romanu, comuna Romanu, 
judetul Braila 

Incheiatastazi _________________ 

In temeiul prevederilor Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019,OUG. NR.57/2019 privind Codul 
Administrativ și  Legii nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare a educatiei nationale , între: 

 I. PARTILE CONTRACTANTE 

-          Comuna Romanu cu sediul in ComunaRomanu/PrimariaRomanu, str. Sfatului nr.10, Jud.Braila, avand 
cod fiscal nr.4342693, cont deschis la Trezoreria Braila, reprezentata prin Primar IonitaSteluta, in calitate 
de proprietar/predator, pe de o parte 

Si 

-          Scoala Gimnaziala Romanu, cu sediul in Com.Romanu,jud Braila reprezentata prin Director IoanTantica 
Georgiana, in calitate de administrator/primitor, pe de alta parte 

In baza Hotararii Consiliului Local al Comunei Romanu nr.78 din 27.11.2019, aintervenit prezentul protocol 
privind: 

1. II. OBIECTUL PROTOCOLULUI 

Art.1. Transferul mijlocului fix “microbuz pentru transportul scolar” din gestiunea UAT Romanu, judetul 
Braila/PrimariaComuneiRomanu, in gestiunea Scolii Gimnaziale Romanu, comuna Romanu, judetul Braila, 
identificat astfel: Numarul de inmatriculare: BR-10-CLR; Data inmatricularii 02.06.2015; Numar de identificare: 
W0LVV34VEFB075227; Seria Cartii de identitate: K512404; Detinatorul: Comuna Romanu; Categoria: Microbuz 
M2; Caroseria: CA FARA etaj; Marca: OPEL MOVANO-CIBRO; Tipul: CIOM CAB20; Numar de locuri: 17; Culoare: 
Galben; Motorul/tipul: M9T-D8; Cilindree: 2299; Putere maxima: 110 kW, Nr. Inventar 264. 

 

1. III. OBLIGATIILE PARTILOR.- 

 

 



 

                                                                           2. 

Art.2 Mijloacele fixe descrise mai sus, se predau din gestiunea UAT Romanu, judetul Braila/Primaria Comunei 
Romanu, in gestiunea Scolii Gimnaziale Romanu, comuna Romanu, judetul Braila, si vor avea ca destinatie, in 
continuare, “transportul scolar”. 

Art.3 Primitorul, Scoala Gimnaziala Romanu, comuna Romanu, judetul Braila, va asigura administrarea, 
functionarea si intretinerea mijloacelor fixe, fara a schimba destinatia acestora. 

Art.4 UAT Romanu, judetul Braila/Primaria Comunei Romanu, cat si Scoala Gimnaziala Romanu, comuna 
Romanu, judetul Braila, vor inregistra in evidentele contabile operatiunile privind intrarea respectiv iesirea 
in/din gestiune a mijloacelor fixe si, de asemenea, vor realiza si celelalte operatiuni/proceduri privind regimul 
juridic al mijloacelor fixe “microbuze pentru transportul scolar” , care fac obiectul prezentului protocol. 

Art.5 Modificarea si completarea prezentului protocol se poate face ori de cate ori va fi nevoie, prin  acte 
aditionale, cu acordul scris al partilor, in functie de necesitate si de reglementarile legislative in materie. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul protocol in doua exemplare, din care un exemplar la Scoala Romanu, 
comuna Romanu, judetul Braila, primitor si un exemplar la UAT Romanu, judetul Braila/Primaria Comunei 
Romanu, predator . 

  

  

  

PREDATOR                                                                                                                PRIMITOR 

UAT COMUNA ROMANU/                                                                     SCOALA GIMNAZIALA ROMANU     

PRIMARIA COMUNEI ROMANU 

PRIMAR                                                                                                                     DIRECTOR 

Ionita Steluta                                                                                                IoanTantica Georgiana 

__________________                                                                                     ________________ 

  

  

  



 

  

 PRIMARIA  COMUNEI ROMANU 

NR.____/_______________________ 

                                                                                      R A P O R T, 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului incalitate de initiator al proiectului de hotarare. 

In conformitate cu prevederile  Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 

Luand in considerare prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, modificata si completata. 

Avand in vedere prevederile Codului administrativ. 

Compartimentul Financiar-Contabil  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Comunei Romanu 
avizeaza favorabil  proiectul de hotarare privind aprobarea transferului mijloacelor fixe “microbuze pentru 
transportul scolar” din gestiunea U.A.T. comuna Romanu , Judetul Braila, in gestiunea Scolii Gimnaziale 
Romanu, comuna Romanu, Judetul Braila, Apreciind ca proiectul de hotararei ndeplineste conditiile legale 
pentru a fi aprobat. 

Predarea – primirea mijloacelor fixe se va face pebaza de protocol, incheiat in termen de 30 zile de la 
adoptarea  prezentei hotarari. 

Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Romanu va exercita posesia, folosinta si dispozitia asupra 
bunurilor preluate in conditiile legii si in limitele precizate de protocolul de predare primire 

Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Romanu raspunde de administrarea in bune conditii a bunurilor 
primite in administrare . 

  

Compartimentfinanciar-contabil 

    RADU BADIU NICOLETA 

  

 


