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H O T A R A R E A  NR.43 

Din  28  Mai 2020 

 

 
 Privind aprobrea alipirii a două loturi de teren curti-constructii de 500 mp.si respectiv 200 mp.din 
domeniul public al comunei pentru construirea unui corp de clădire cu destinația ‘’ centru  civic”. 
 
 
 Avănd în vedere Raportul d-nei Ioniță Steluța,primar si informarea d-lui Dragostin Marian, 
ing.agronom,responsabil cu urbanismul privind  alipirea suprafetelor de teren de 500 mp si 20 mp,teren 
curti constructii,din domeniul public al comunei,identificate in cv.23,p.321 lot 2 nr.cadastral 71652 si 
cv.23,p.321,Lot ½,nr.cadastral 76379. 
 -Poz.12 din Anexa nr.2 al HCL nr.14/16.02.2018 privind inventarul domeniului public al 
comunei; 
 -Planurile de amplasament si delimitare al imobilelor cu propunerea de alipire la scara 1/500; 
   In conf.cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 Avizele Comisiilor de specialitate; 
 In baza art.129 alin.1 si 2,lit.c,alin.6 lit.a,b si c din OUG nr.57/2019; 
 In temeiul art.139,alin.1 si 3 lit.g si art.196 alin.1 lit.a din Legea nr.57 din 05.07.2019 privind 
Codul Administrativ; 
 
 
                                                                     H O T A R A S T E : 
 
 
 Art.1.Se aprobă alipirea  a două loturi de teren curti-constructii de 500 mp.si respectiv 200 mp.din 
domeniul public al comunei pentru construirea unui corp de clădire cu destinația ‘’ Centru  civic” din 
domeniul public al comunei,identificate in cv.23,p.321 lot 2 nr.cadastral 71652 si cv.23,p.321,Lot 
½,nr.cadastral 76379. 
 Art.2.D-na Ioniță Steluța,primar va raspunde de ducerea  la indeplinire a prezentei hotarari. 
 Art.3.D-ul Secretar general al omunei Romanu va popularize prin orice mijloace de informare 
Instituției Prefectului-judetul Braila si tuturor persoanelor interesate 
 
 
 
                        Prețedinte de țedință,                                                  Contrasemnează, 
                          Chirpac Gheorghe                                                      Secretar general,                                    
                                                                                                        Zainea Cristian George 
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P R O I E C T  DE  H O T A R A R E  

Din  25  Mai  2020 

 

 
 Privind aprobrea alipirii a două loturi de teren curti-constructii de 500 mp.si respectiv 200 mp.din 
domeniul public al comunei pentru construirea unui corp de clădire cu destinația ‘’ centru  civic”. 
 
 Avănd în vedere Raportul d-nei Ioniță Steluța,primar si informarea d-lui Dragostin Marian, 
ing.agronom,responsabil cu urbanismul privind  alipirea suprafetelor de teren de 500 mp si 20 mp,teren 
curti constructii,din domeniul public al comunei,identificate in cv.23,p.321 lot 2 nr.cadastral 71652 si 
cv.23,p.321,Lot ½,nr.cadastral 76379. 
 -Poz.12 din Anexa nr.2 al HCL nr.14/16.02.2018 privind inventarul domeniului public al 
comunei; 
 -Planurile de amplasament si delimitare al imobilelor cu propunerea de alipire la scara 1/500; 
   In conf.cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 Avizele Comiosiilor de specialitate; 
 In baza art.129 alin.1 si 2,lit.c,alin.6 lit.a,b si c din OUG nr.57/2019; 
 In temeiul art.139,alin.1 si 3 lit.g si art.196 alin.1 lit.a din Legea nr.57 din 05.07.2019 privind 
Codul Administrativ; 
 
 
                                                                     H O T A R A S T E : 
 
 
 Art.1.Se aprobă alipirea  a două loturi de teren curti-constructii de 500 mp.si respectiv 200 mp.din 
domeniul public al comunei pentru construirea unui corp de clădire cu destinația ‘’ centru  civic” din 
domeniul public al comunei,identificate in cv.23,p.321 lot 2 nr.cadastral 71652 si cv.23,p.321,Lot 
½,nr.cadastral 76379. 
 Art.2.D-na Ioniță Steluța,primar va raspunde de ducerea  la indeplinire a prezentei hotarari. 
 Art.3.D-ul Secretar general al omunei Romanu va popularize prin orice mijloace de informare 
Instituției Prefectului-judetul Braila si tuturor persoanelor interesate 
 
 
 
                                                                    PRIMAR, 
 
                                                            IONIțĂ  STELUțA 


