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HOTĂRÂREA NR.52  
Din 13 August 2019 

 
 

         Privind aprobarea implementării proiectului de  investiţie: Studiu de fezabilitate „Infiintare 
sistem de distribuţie gaze naturale în com.Romanu,jud.Brăila”  
 

 
Consiliul local al comunei Romanu, judeŃul Brăila 
Având în vedere Expunerea de motive nr.3283/8.08.2019 întocmită de către primarul comunei 

Romanu, judeŃul Brăila; 
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate; 
Având în vedere H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei 

tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii, cu modificările si completările 
ulterioare; 

Având în vedere  H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conŃinutul-cadru al 
documentaŃiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiŃii finanŃate din fonduri 
publice cu modificările si completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziŃiile publice; 
Având în vedere prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŃie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziŃiile publice; 

Având în vedere prevederile art. 41 și 44 al Legii finanŃelor publice locale nr. 273/2006, 
modificată şi completată; 
        Având in vedere prevederile Legii  213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările 
si completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia 
publică, cu modificările si completările ulterioare; 

In conformitate cu  prevederile art. 129,alin.1,alin.2 lit.b și c ,alin.4 lit.d si e din OUG nr.57 din 
5.07.2019; 

În temeiul art. 139 alin.1 din OUG nr.57 din 5.07.2019 privind Codul Administrativ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului privind realizarea obiectivului de investișie: 
Studiu de fezabilitate privind „Infiintare sistem de distribuţie gaze naturale în com.Romanu, 
jud.Brăila”. 



 
                                                                     2. 
 

             Art.2. Se aprobă întocmirea Stdiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de 
investișie: „Infiintare sistem de distribuţie gaze naturale în com.Romanu, jud.Brăila”. 
cu respectarea dispoziŃiilor prevăzute de  Legea nr. 98/2016 privind achiziŃiile publice și în limita 
sumelor alocate în bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Romanu. 
           Art. 3. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri şi va face toate 
demersurile pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor propuse cu respectarea cadrului legal. 
 Art. 4. Secretarul unităŃii administrativ-teritoriale Romanu va comunica  prezenta hotărâre 
Primarului comunei,  InstituŃiei Prefectului JudeŃului Braila pentru exercitarea controlului de legalitate 
asupra actelor administrative și tuturor persoanelor interesate. 
 
 
 
 
 
 
                    Președinte de ședinșă,                                                           CONTRASEMNEAZĂ,                                                                
                        Calu  Neculai                                                                          Secretar comună, 
                                                                                                                   Zainea Cristian George 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE  
Din 8 August 2019 

 
Privind aprobarea implementării proiectului de  investiţie: Studiu de fezabilitate „Infiintare 

sistem de distribuţie gaze naturale în com.Romanu,jud.Brăila”  
 
Consiliul local al comunei Romanu, judeŃul Brăila 
Având în vedere Expunerea de motive nr.3283/8.08.2019 întocmită de către primarul comunei 

Romanu, judeŃul Brăila; 
Având în vedere H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei 

tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii, cu modificările si completările 
ulterioare; 

Având în vedere  H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conŃinutul-cadru al 
documentaŃiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiŃii finanŃate din fonduri 
publice cu modificările si completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziŃiile publice; 
Având în vedere prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŃie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziŃiile publice; 

Având în vedere prevederile art. 41 și 44 al Legii finanŃelor publice locale nr. 273/2006, 
modificată şi completată; 
        Având in vedere prevederile Legii  213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările 
si completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia 
publică, cu modificările si completările ulterioare; 

In conformitate cu  prevederile art. 129,alin.1,alin.2 lit.b și c ,alin.4 lit.d si e din OUG nr.57 din 
5.07.2019; 

În temeiul art. 139 alin.1 din OUG nr.57 din 5.07.2019 privind Codul Administrativ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului privind realizarea obiectivului de investișie: Studiu de 
fezabilitate privind „Infiintare sistem de distribuţie gaze naturale în com.Romanu, jud.Brăila”. 

 
                                                                  2. 



 
             Art.2. Se aprobă întocmirea Stdiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investișie: 
„Infiintare sistem de distribuţie gaze naturale în com.Romanu, jud.Brăila”. 
cu respectarea dispoziŃiilor prevăzute de  Legea nr. 98/2016 privind achiziŃiile publice și în limita sumelor 
alocate în bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Romanu. 
           Art. 3. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri şi va face toate 
demersurile pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor propuse cu respectarea cadrului legal. 
 Art. 4. Secretarul unităŃii administrativ-teritoriale Romanu va comunica  prezenta hotărâre 
Primarului comunei,  InstituŃiei Prefectului JudeŃului Braila pentru exercitarea controlului de legalitate 
asupra actelor administrative și tuturor persoanelor interesate. 
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