
                                                                         ROMANIA 
                                                                  JUDETUL BRAILA 
                                                         CONSILIUL LOCAL ROMANU 
                                                                             
                                                            H O T A R A R E A    NR.41 
                                                                     Din 27.06.2019                      
 
 
            Privind: radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti persoane 
fizice, înlocuite cu ore de munca neremunerată în folosul comunitatii prin hotarari judecatoresti 
şi executate de către persoanele fizice contraveniente  
          
 Consiliul Local Romanu, intrunit in sedinta ordinara la data de 27.06.2019; 
          Avand in vedere: 
          Expunereade motive a primarului cu privire la stingerea debitelor in sumă de 1.300 lei prin 
hotarari judecatoresti înregistrata sub nr.2645/12.06.2019; 
          Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si 
debitare a amenzilor înregistrat sub nr.2645/12.06.2019; 
         Procesul verbal al d-lui Chirpac Gheorghe,viceprimar de incheierea orelor de munca 
neremunerata in folosul comunitatii inregistrata sub nr.2463/29.05.2019. 
          Avizele comisiilor de specialiate; 
          Art.9 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata; 
          Prevederile OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancŃiunilor prestării unei activităŃi 
în folosul comunităŃii şi închisorii contravenŃionale; 
          Prevederile art.22 titlul II, cap.II din Codul de Procedura Fiscala, Legea nr.207/2015; 
         Tinand cont  de  prevederile   art.   36  alin.  (4)  lit.  a)  si   c)  din  Legea   nr.215/2001  a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
          In temeiul art.45 alin.(1), alin.(2) lit.a) si c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice  
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 
                                                                  H O T A R A S T E: 
 
 
          Art.1- Se aproba radierea debitelor în sumă de 1.300  lei, reprezentand amenzi 
contraventionale,   contravenienti   persoane  fizice,   înlocuite  cu   ore  de   munca   
neremunerată  în folosul   comunitatii   prin   hotarari   judecatoresti   şi   executate   de   către   
persoane   fizice contraveniente. 
         Art.2.- Fac obiectul acestor radieri contravenienti persoane fizice nominalizate in procesele 
verbale  inregistrate la Primaria Romanu,parte integranta la prezenta hotarare. 
         Art.3.- Cu   ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe, executari silite, resurse umane. 
         Art.4.- Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati 
prin grija secretarului comunei. 
 
 
 
 
                 Președinte de ședinșă,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                      Calu Neculai                                                     Secretar comună, 
                                                                                            Zainea Cristian George 
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      H O T A R A R E A  Nr.42 
                                                                       din   27.06.2019 
  
 
 
           Privind: radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti personae 
fizice decedate. 
 
         Consiliul Local Romanu, intrunit in sedintaordinara la data de 27.06.2019; 
Avand in vedere: 
         Expunerea de motive a primarului nr.2754 din 21.06.2019  
         Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si 
debitarea amenzilor, inregistrat sub nr. 2750 din 21.06.2019 
        Avizele comisiilor de specialitate; 
        Prevederile art.22, art.27 alin. (2) coroborat cu art. 266 alin.(3) dinLegea 
nr.207/2015Privind Codul de Procedura Fiscala; 
        Tinand cont  deprevederile  art.   36  alin.   (4) lit.   a)  si  c)   din  Legea   nr.215/2001   a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
         In temeiul art.45 alin.(1), alin.(2) lit.a) si c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 
 
                                                                   H O T A R A S T E: 
 
 
 
          Art.1.- Se  aproba radierea debitelor în sumă   de  900 lei,   reprezentand amenzi 
contraventionale, contravenienti personae fizice decedate. 
          Art.2.-Fac obiectul acestor radieri contravenienti personae fizice decedate nominalizate in  
expunerea de motive si referatul care fac parte integranta la prezenta hotarare. 
          Art.3.- Cu ducerea  la indeplinire  a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
Compartimentului financiar-contabil, impozite si taxe,executari silite. 
          Art.4.-Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati  
prin grija secretarului comunei. 
 
 
 
 
 
 
     Președinte de ședinșă,                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                              Secretar comună, 
        Calu  Neculai                                                            Zainea Cristian George 
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 H O T Ă R Ă R E A  NR.43 

Din 27 Iunie 2019 
              Privind : Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investișia “ Reabilitare 
DC.2 Km. 0+000-km.1+500 ’’,com.Romanu,judetul Braila. 
 
Avand in vedere   : 
-Expunerea de motive initiata de primarul localitatii Romanu; 
-Avizul comisiilor de specialitate; 
-Prevederile art.12 și 13 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor,republicată,cu 
modificările și completările ulterioare;  
-Conform OUG nr.28 din 10.04.2013 privind Programul Nașional de Dezvoltare locală” 
Modernizarea satului romănesc”  ,domeniul de interes-reabilitare/modernizare a drumurilor 
publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu drumuri 
judetene,drumuri de interes local,respective drumuri comunale și/sau drumuri publice în 
interiorul localitășilor; 
-Conform Ordinului nr.1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare 
Locală; 
-In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-In temeiul art.36 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din acelasi articol si 
art.45 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare: 
 
                                                                     H O T A R A S T E: 
 
 
            Art.1.Se   aproba  indicatorii tehnico-economici pentru investișia “Reabilitare DC.2 
Km.0+000-km.1+500 ’’,com.Romanu,judetul Braila  conform Anexei care face parte din 
prezenta hotarare. 
           Art.2.Se   mandateaza   doamna Ionișă  Stelușa,   Primar   al   comunei Romanu cu 
sprijinul Consiliului local Romanu,judetul Braila. 
           Art.5.Cu   aducerea   la   indeplinire   a   prezentei   hotarari   se   insarcineaza 
Compartimentul contabilitate. 
           Art.6.Prezenta   hotarare   va   fi   comunicata   Consiliului   Judetean   Braila,   Institutiei 
Prefectului Judetul Braila și tuturor persoanelor interesate. 
 
 
              Președinte de ședinșă,                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                  Calu Neculai                                                                            Secretar comună, 
                                                                                                             Zainea Cristian George 
 
 
 



 
R O M A N I A 

JUDETUL BRAILA 
CONSILIUL LOCAL ROMANU 

 
 

HOTARAREA NR.44 
Din 27 Iunie.2019 

 
           Privind; aprobarea asocierii Comunei Romanu prin Consiliul Local Romanu 
cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila,pentru cofinantarea si realizarea 
lucrarilor de“Reabilitare DC2 km.0+000- km.1+500,comuna Romanu,jud.Braila”. 
 
 Consiliul Local al comunei Romanu intrunit in sedinta ordinara din data de 
27.06.2019; 
 Avand in vedere:-Expunerea de motive initiata de primarul localitatii . 

Luand in considerare rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de 
specialitate; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.36 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din 
acelasi articol si art.45 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 
           H O T A R A S T E: 

             Art.1.Se aproba asocierea comunei Romanu prin Consiliul local al comunei 
Romanu cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, in vederea cofinantarii si 
realizarii lucrarilor“Reabilitare DC2 km.0+000- km.1+500,comuna 
Romanu,jud.Braila”. 

Art.2.Contributia Consiliului Local al comunei Romanu pentru cofinantarea si 
realizarea obiectului asocierii, in suma de 51.362,25 lei, va fi suportata din bugetul  
propriu al comunei Romanu, pe anul 2019, din capitolul 84 subcapitolul 02 paragraf  01  
titlu 71 articol 01 alineat 30 

Art.3.Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi executate pe 
baza documentatiei tehnico-economice aprobate, potrivit legii. 

Art.4.Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Consiliul Judetean Braila si Consiliul local al comunei Romanu, potrivit anexei, parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.5.Asocierea isi produce efectele dupa aprobarea asocierii de Consiliul 
Judetean Braila si semnarea contractului de asociere de catre partile contractante. 

Art.6.Se mandateaza doamna Ionita Steluta, Primar al comunei Romanu in 
vederea semnarii contractului de asociere cu Consiliul Judetean Braila. 
 Art.7.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 
Compartimentul economic. 
 Art.8.Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei 
Prefectului Judetul Braila, precum si celor interesati. 
 
      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        CONTRASEMNEAZA, 

               Calu Neculai                                                                             Secretar comună, 

                                                                                                                Zainea Cristian George 
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CONSILIUL LOCALROMANU 
    

HOTARAREA Nr.45 
Din  27 Iunie 2019  

 
 

           Privind: Organizarea festivalului anual DATINI, JOC ȘI VOIE BUNĂ 
,,IARMAROC DE SF. ILIE’’în comuna Romanu 
 
 Având în vedere : 

• expunerea de motive a din Primarului comunei Romanu; 
• prevederile Legii nr.140/18.07.2012 pentru aprobarea OUG nr.111/2011 privind cadrul 

legal general de reglementare a comunicașiilor; 
• HCL nr.34/11.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019; 
• Avizele comisiilor de specialitate; 
• prevederile Legii.nr. 273/2006 privind finanșele publice locale, art.36 al.1,2, lit.d,4 lit.a 

alin.6 lit.a,pct1,4,5 si 16, art.45 și art.115 al.1, lit.b, al.3, lit.a și b din Lg.nr.215/2001 
privind administrașia publică locală, republicată cu modificarile și completările 
ulterioare 
 

 HOTĂRÂȘTE : 
 

 Art.1)  Se aprobă instituirea FestivaluluiDATINI, JOC ȘI VOIE BUNĂ ,,IARMAROC 

DE SF. ILIE’’ care se va serba anual pe data de 20 si 21 Iulie 2019. 
 Art.2)  Se aprobă derularea activitășilor cultural artistice și sportive cu ocazia 
festivalului și finanșarea acestora din bugetul local anual al comunei Romanu, cu suma de 
50.000 lei. 
 Art.3)  În vederea desfășurării în bune condișii a manifestărilor organizate cu ocazia 
FestivaluluiDATINI, JOC ȘI VOIE BUNĂ ,,IARMAROC DE SF. ILIE’’se numește un 
comitet de organizare care va avea următoarea componenșă: 

1. Chirpac Gheorghe-viceprimar; 
2. Vîrban Dorina-referent; 
3. Chirpac Cornel-consilier; 
4. Mitu Georgel-consilier: 
5. Ioan Georgiana-Tănțica-director Școala gimnazială Romanu 
 

        Art.4)  Prezenta hotărâre se comunică:Institușiei Prefectului judeșului Brăila, 
comitetului de organizare,compartimentului financiar-contabil, sit-ului institușiei și afișare la 
avizierul comunei. 
 
 
 

            Presedinte de sedinta,                                       Contrasemneaza, 
               Calu  Neculai                                                Secretar comună, 

                                                                                                Zainea Cristian George   
 
 
 


