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HOTARAREA  Nr.34 
Din  11 Aprilie  2019 

 

 
             Privind: Aprobarea bugetului local și lista de investișii a comunei Romanu,judeŃulBrăila pe anul 
2019. 
  

            Avănd în vedere:  
          - Nota de fundamentare privind bugetul general de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al d-nei Ionișă 
Stelușa,Primarul com.Romanu .    
          -Raportul d-nei Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate, privind 
necesitatea adoptării bugetului local pe anul 2019  structurat pe capitole,subcapitole si alineate;  
          –Adresele AJFP Brăila nr.35060 si 35097 din 19-20.03.2019 privind Deciziile  nr. 7 anexele 
nr.1a,1b,1c,,anexa 2,3,Decizia nr.9 cu Anexele nr. 1-2 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind 
drumurile judetene si comunale pentru anul 2019 si estimarile pentru anii 2020-2022. 
         - Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.23 din 22.03.2019 cu anexele privind repartizarea cotelor 
defalcate din impozitul pe venit,a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si a 
sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pentru anul 
2019 si estimarile pentru anii 2020-2022.  
          -Adresa Scolii Gimnaziale Romanu nr.518/05.03.2019 privind  fundamentarea  proiectului de buget pe 
anul 2019; 

    Avizele comisiilor  de specialitate; 
 In baza art.50 din Legea nr.273/2006 cu modificarile ulterioare privind finantele publice locale 
pentru repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. 
 In baza Legii nr.2 /3.01.2018 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2018; 
 In bazaLegii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale ,modificata şi completata prin derogare 
de la art.32 si 33  precum si stabilirea unor masuri financiare şi a Legii nr.227/2015 cu modificările şi 
completările ulterioare privind Codul Fiscal; 
 In conformitate cu art.36,alin. 1 si 4,lit.a si c dinLegea nr.215/2001,actualizata ,republicată si 
modificataulterior ; 
 In temeiulprevederilor art.45,alin. 1 si  2 lit. a  dinLegea nr.215/2001  actualizata ,republicată si 
modificataulterior  privindadministraŃiapublicălocală ; 
 
 



 
 
                                                                                2. 
 
                                                                 H O T A R A S T E : 
 
 Art.1.Se aprobă Bugetul General de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019  conform Anexei nr.1 
privind Nota de fundamentare a d-nei Ionișă Stelușa,Primar si a Anexei nr.2 privind bugetul structurat pe 
capitole,subcapitole si aliniate întocmit de d-na Radu Badiu Nicoleta,referent contabil. 
            Art.2.Se aprobă lista de investitii și lucrari propuse a se realiza prin achizitii  publice in anul 

2019 care face parte integranta din prezenta hotărăre. 
            Art.3. D-na Primar Ionișă Stelușa  si  d-na Radu BadiuNicoleta,referent in cadrul 
Compartimentului contabilitate,  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărări.    
            Art.4. Prin grija Secretarului de comună,prezenta hotărăre va fi  adusă la cunoştinŃa Institușiei 
Prefectului și tuturor  persoanelor  interesate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Președinte de ședinșă,                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                    
                                 Chirpac Cornel                                                                Secretar comună, 
                                                                                                                       Zainea Cristian George 
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P R O I E C T  DE  H O T A R A R E 

Din  10 Aprilie  2019 

 

 
             Privind: Aprobarea bugetului local și lista de investișii a comunei Romanu,judeŃulBrăila pe anul 
2019. 
  

            Avănd în vedere:  
          - Nota de fundamentare privind bugetul general de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al d-nei Ionișă 
Stelușa,Primarul com.Romanu .    
          -Raportul d-nei Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate, privind 
necesitatea adoptării bugetului local pe anul 2019  structurat pe capitole,subcapitole si alineate;  
          –Adresele AJFP Brăila nr.35060 si 35097 din 19-20.03.2019 privind Deciziile  nr. 7 anexele 
nr.1a,1b,1c,,anexa 2,3,Decizia nr.9 cu Anexele nr. 1-2 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind 
drumurile judetene si comunale pentru anul 2019 si estimarile pentru anii 2020-2022. 
         - Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.23 din 22.03.2019 cu anexele privind repartizarea cotelor 
defalcate din impozitul pe venit,a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si a 
sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pentru anul 
2019 si estimarile pentru anii 2020-2022.  
          -Adresa Scolii Gimnaziale Romanu nr.518/05.03.2019 privind  fundamentarea  proiectului de buget pe 
anul 2019; 

  In baza art.50 din Legea nr.273/2006 cu modificarile ulterioare privind finantele publice locale 
pentru repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. 
 In baza Legii nr.2 /3.01.2018 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2018; 
 In bazaLegii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale ,modificata şi completata prin derogare 
de la art.32 si 33  precum si stabilirea unor masuri financiare şi a Legii nr.227/2015 cu modificările şi 
completările ulterioare privind Codul Fiscal; 
 In conformitate cu art.36,alin. 1 si 4,lit.a si c dinLegea nr.215/2001,actualizata ,republicată si 
modificataulterior ; 
 In temeiulprevederilor art.45,alin. 1 si  2 lit. a  dinLegea nr.215/2001  actualizata ,republicată si 
modificataulterior  privindadministraŃiapublicălocală ; 
 
 



 
 
 
                                                                                2. 
 
                                                                 H O T A R A S T E : 
 
 Art.1.Se aprobă Bugetul General de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019  conform Anexei nr.1 
privind Nota de fundamentare a d-nei Ionișă Stelușa,Primar si a Anexei nr.2 privind bugetul structurat pe 
capitole,subcapitole si aliniate întocmit de d-na Radu Badiu Nicoleta,referent contabil. 
            Art.2.Se aprobă lista de investitii și lucrari propuse a se realiza prin achizitii  publice in anul 

2019 care face parte integranta din prezenta hotărăre. 
            Art.3. D-na Primar Ionișă Stelușa  si  d-na Radu BadiuNicoleta,referent in cadrul 
Compartimentului contabilitate,  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărări.    
            Art.4. Prin grija Secretarului de comună,prezenta hotărăre va fi  adusă la cunoştinŃa Institușiei 
Prefectului și tuturor  persoanelor  interesate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 PRIMAR, 
 
  
                                                        IONITA   STELUTA 


