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H O T A R A R E A  NR.37 

Din  22 Mai  2019 

 

 

 Privind ; Acordul de participare în cadrul programului” Programul privind instalarea de sisteme 

fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice” 

 

            Consiliul local întrunit în țedința ordinară din data de 22 Mai 2019; 

 

            Avănd în vedere :  

            Acordul ți declarația de deținător gospodărie pentru d-ul Vîlcu Valerian Ion,înregistrat sub 

nr.2086 din 7.05.2019 la Primaria Romanu; 

 Expunerea de motive al d-nei Ioniță Steluța,Primarului comunei Romanu; 

            Referatul d-lui ing.Dragostin Marian,responsabil cu urbanismul  privind  lista gospodăriilor izolate 

neracordate la nivelul UAT Romanu; 

 Avizul comisiilor de specialitate; 

 In conformitate cu Ordinul nr.1287/5.12.2018 privins aprobarea Ghidului de finanțare a Programului 

privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric în vederea 

acoperirii necesarului de consum ți livrării surplusului în rețeaua națională; 

 In baza art.36 alin.1 si 2,lit.b si d din Legea nr.215/2001,republicată,cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 In temeiul art.454 alin.2 ,lit.d din Legea nr. 215/2001,republicată,cu modificarile si completarile 

ulterioare privind administratia publică locală; 

 

 

                                                                      HOTARASTE : 

 

 
 Art.1.Se dă acordul de participare  în cadrul programului” Programul privind instalarea de sisteme 

fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice”. 

 Art.2.Se dă acordul pentru derularea procedurilor de achiziții publice pentru achiziționarea 

sistemelor fotovoltaice  finanțate în cadrul programului. 

 Art.3.Se dă acordul pentru implementarea si monitorizarea funcționării sistemului fotovoltaic. 

 Art.4.Se numețte d-na Turcu Florentina Veronica,referent, responsabil  de proiecte. 

 Art.5.D-ul  secretar de comună va popularize prin orice mujloace de informare persoanelor interesate. 

 

 

 

                     Prețedinte  de țedință,                                                           Contrasemnează, 

                      Chihaia Dan Lucian                                                              Secretar comună, 

                                                                                                                 Zainea Cristian George 
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H O T A R A R E A  NR.38 

Din  22  Mai  2019 

 

 

              Privind: aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare necesare                 

gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2019 . 

 

 Avănd în vedere:  

             -Expunerea de motive a d-nei Ioniță Steluța,primar; 

            -Informarea d-lui Chirpac Gheorghe,viceprimar  al com.Romanu,jud,Braila; 

 -Avizele Comisiilor de specialitate; 

          In baza OG. nr.88din 2001 privind înfiinŃarea,organizarea şi funcŃionarea serviciilor comunitare                 

pentru situaŃii de urgenŃă; 

 In baza Legii nr.307din 2006,art.4,modificată,privind  apărarea împotriva incendiilor şi a OMAI nr.132                    

din 2007,art.6 privind Planul de analiză şi acoperire a riscurilor; 

 In baza HGR nr.1040 din 2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse umane,              

materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta si OMAI  nr.1184 din 2006 privind situatia fondu-    

rilor destinate organizarii si desfasurarii actiunii de evacuare; 

            In baza HGR.nr.557/3.08.2016 privind  modificarile functiilor de sprijin si activitatile specifice care                      

se indeplinesc in cadrul functiilor de sprijin de catre autoritatile responsabile si organizatiile neguvernamen-                      

tale; 

 In conformitate cu art.36,pct.1,2 lit.a,d,pct.4 lit.e,pct.6 lit.a,alin. 8,9 şi 15 din Legea nr.215/2001                 

republicată si modificată ulterior; 

 In temeiul art.45 ,pct.a din Legea nr.215 din 2001 republicata si modificata ulterior privind administra-              

Ńia publică locală; 

 

                                                                        H O T A R A S T E : 
 

 

         Art.1. Se aprobă Planul pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare necesare gestio-                 

nării situaŃiilor de urgenŃă pe anul 2019 la nivelul comunei Romanu care face parte integranta din prezenta hotarare. 

        Art.2. D-na primar Ioniță Steluța,preşedintele Comitetului local pentru situaŃii de urgenŃă va aduce  la                        

îndeplinire prezenta hotărăre. 

       Art.3. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor interesate. 

 

 

                         Prețedinte de țedință,                                       CONTRASEMNEAZA, 

                          Chihaia Dan Lucian                                              Secretar comună, 

                                                                                                    Zainea Cristian George 
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  H O T A R A R E A NR.39 

                                                                      Din  22  Mai  2019 

 

                   Privind: Aprobarea  taxelor locale pentru  nedepunerea  sau depunerea peste termen a 

declaratiilor de impunere la compartimentul contabilitate. 

 

              La initiativa Primarului comunei Romanu,jud.Braila;  

                   Avand in vedere: 

            - Expunerea de motive a primarului comunei Romanu,judetul Braila; 

            -Referatul compartimentului contabilitate cu privire la necesitatea aprobarii unor taxe locale pentru 

atragerea la bugetul local a unor surse financiare ; 

 -Anexa nr.1 aprobată prin HCL.nr.66/2018 pentru aprobarea taxelor speciale pentru anul 2019; 

 -Avizele comisiilor de specialitate; 

            - In baza art.461 ,alin,2,6,7,alin.10 lit.c,alin.12,13,art.466,alin.2,5,7,lit.c,alin.9,10,art.471,alin.2,4,5 ți 

6 lit.b si c alin.7 lit.c,art.474,alin.7 lit.c,alin.11,art.478 alin.5  ți art.483 alin.2 din Legea nr.227/10.09.2015 

cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul Fiscal  ți  HG nr.1/2016 l , 

modificată,privind Normele metodologice de aplicare a acestuia. 

          -  OUG nr.50/2015,modificată, pentru modificarea si completarea Legii nr.207/2015 privind Codul                   

de Procedură Fiscală; 

          -In baza art. 27 din Legea nr.273\2006 modificata si completata ulterior privind finantele publice            

locale ; 

            Conform art.36 alin1 si 4 lit a. si c. din Legea nr.215\2001 republicata ,cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

            In temeiul art.45,alin2 lit a. si c. din Legea nr.215\2001  republicata , cu modificarile si completarile 

ulterioare  privind administratia publica locala; 

 

 

                                                                  H O T A R A S T E : 

 

 

           Art.1.Se sanctionează persoanele fizice si juridice pentru depunerea peste termenul legal prevzut de 

lege (30 zile) a declaratiilor de impunere  astel : 

- peste 30 de zile pănă la 6 luni = 70 lei 

-peste  6 luni – 12 luni   = 150 lei 

-peste 12 luni = 279 lei 

 

          Art.2. Se sanctionează persoanele fizice si juridice  pentru  nedepunerea  peste termenul prevazut  de                        

lege  (30 zile) a declaratiilor   de impunere  astfel:  

- peste 30 de zile pănă la 6 luni = 280 lei 

-peste  6 luni – 12 luni   = 560 lei 

-peste 12 luni = 696 lei 

 

 



                                                                         2. 

 

         Art.3. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari răspund d-le Radu Badiu Nicoleta,contabil si Ioniță 

Steluța primar al comunei Romanu. 

         Art.4.D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare Instituției Prefectului-

judetul Braila si tuturor persoanelor interesate.          

 

 

                       Prețedinte de sedinta,                                                         Contrasemenaza, 

                        Chihaia Dan Lucian                                                            Secretar comună, 

                                                                                                              Zainea Cristian George 
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PROCES   VERBAL 

 

  Astăzi  22.05.2019 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinŃa  ordinară  a 

Consiliului local,conform DispoziŃiei nr.73/14.05.2019 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 

conform convocatorului anexat . 

 D-ul consilier Vasilache Dumitru îl propune pe d-ul Chihaia Lucian Dan pentru a fi presedinte de 

sedinta . A fost supusa la vot propunerea  unde d-ul Chihaia Lucian Dan a fost votat in unanimitate de voturi 

, emiŃăndu-se în acest sens hotărărea nr.36. 

   La apelul nominal făcut de către d-ul secretar de comună rezultă că sunt prezenŃi un număr de 11  

consilieri din 11 aleşi .    

            D-ul(Dn-a) Preşedinte de şedinŃă anunŃă ca după prezentarea procesului verbal al sedintei din luna  

anterioară  nu sunt obiectiuni de făcut si se trece la aprobarea ordinei de zi care este votată în unanimitate de 

voturi  . 

             D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi ți supusă la vot  a fost aprobata in 

unanimitate de voturi. 

            D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul  d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul de 

hotarare initiat de d-na primar,privind Acordul de participare în cadrul programului” Programul privind 

instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a 

energiei electrice”. 

          D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la care toate comisiile au 

fost de acord ți supusă în plen a fost votată în unanimitate de voturi emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.37. 

           D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul  d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul de 

hotarare initiat de d-na primar privind  aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane,materiale si 

financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2019. 

           D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la care toate comisiile au 

fost de acord ți supusă în plen a fost votată în unanimitate de voturi emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.38. 

           D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul  d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul de 

hotarare initiat de d-na primar,privind aprobarea  taxelor locale pentru  nedepunerea  sau depunerea peste 
termen a declaratiilor de impunere la compartimentul contabilitate. 

            La acest punct al ordinei de zi  d-ul consilier Sisu Dumitru a aratat că de ce taxele si impozitele sunt 

mai mari pentru strazile Brailei si Republicii caci toate strazile sunt astfaltate si au iluminat electric 

perfeormant cu leduri?. 

 D-na Primar Ioniță Steluța a arătat că soselele sunt astfaltate toate in comuna noastra dar inca nu s-

a facut receptia si la iarnă cand vom discuta despre taxe si impozite locale pentru anul 2020 vom reanaliza 

zonările conform Codului Fiscal .Mentioneaza ca iluminatul public pe starzile mentionate sunt cu lampi din 

stalp in stalp iar la celelalte strazi numai la intersectii. 

 D-ul consilier Vasilache Dumitru a aratat ca noile strazi astfaltate  trebuiau prevazute din loc in loc cu 

parcări sau refugii pentru masinile mari cu gabarit depasit si combinele agricole. 

 D-na Primar a aratat ca asa a fost prevazut in studiul de fezabilitate si nu putem sa ne abatem de la 

proiect,caci altfel nu luam toate avizele necesare pentru demararea lucrarilor.Pe strada Ulmului casele s-ar  

 

 



                                                                              2. 

 

putea dărăma dacă facem santurile betonate caci nu are unde sa se infiltreze apa de ploaie ,deci raman 

nebetonate. 

            D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la care toate comisiile au 

fost de acord ți supusă în plen a fost votată în unanimitate de voturi emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.39. 

  D-ul(d-na) Preşedinte de şedinŃă a anunŃat că  nu mai sunt probleme de discutat pe ordinea  de zi si 

declară lucrările şedintei Consiliului local închise. 

             Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.   

 

       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

       

               Presedinte de sedinŃă,                                                                     Intocmit,Secretar 

              Chihaia Lucian Dan                                                              Zainea Cristian George 

 

 

 

 

 

 

 

 


