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 H O T Ă R Ă R E A  NR.81 

Din  6  Decembrie 2019 

              Privind : Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “ Modernizare străzi’’în 
com.Romanu,judetul Braila ți asigurarea finanțării pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de 
stat. 
 
Avand in vedere   : 
-Expunerea de motive initiata de primarul localitatii Romanu; 
-Avizul comisiilor de specialitate; 
-Prevederile art.12 ți 13 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor,republicată,cu modificările ți 
completările ulterioare;  
-Conform OUG nr.28 din 10.04.2013 privind Programul Național de Dezvoltare locală” Modernizarea satului 
romănesc”  ,domeniul de interes-reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate ți încadrate în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare cu drumuri judetene,drumuri de interes local,respective drumuri 
comunale ți/sau drumuri publice în interiorul localităților; 
-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 baza art.129 alin.1,2 litera ”b,c”, alin.4 lit.”d,e”, coroborat cu alin.7 litera”k”din OUG nr.57/2019;                                                                                   
-In temeiul art.139 alin.1 lit.a si art.196,alin.1 lit.a din OUG nr.57/5.07.2019, privind Codul Administrativ; 
 
                                                                     H O T A R A S T E: 
 
 
            Art.1.Se   aproba  indicatorii tehnico-economici pentru investiția “ Modernizare străzi’’în 
com.Romanu, judetul Braila ți asigurarea finanțării pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de 
stat, iar valoarea totală a investiției este 14.445.611,92 lei din care  14.004.497,58 lei ,reprezentănd C+M 
,conform Anexei care face parte din prezenta hotarare. 
           Art.2.Se   mandateaza   doamna Ioniță  Steluța,   Primar   al   comunei Romanu cu sprijinul Consiliului 
local Romanu,judetul Braila. 
           Art.3.Cu   aducerea   la   indeplinire   a   prezentei   hotarari   se   insarcineaza Compartimentul 
contabilitate. 
           Art.4.Prezenta   hotarare   va   fi   comunicata   Consiliului   Judetean   Braila,   Institutiei Prefectului 
Judetul Braila ți tuturor persoanelor interesate. 
 
 
              Prețedinte de țedință,                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
               Chirpac Gheorghe                                                                       Secretar comună, 
                                                                                                             Zainea Cristian George 
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P R O I E C T   D E   H O T Ă R Ă R E  

Din 5  Decembrie 2019 

                  Privind : Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “ Modernizare străzi’’în 
com.Romanu,judetul Braila ți asigurarea finanțării pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de 
stat. 
 
Avand in vedere   : 
-Expunerea de motive initiata de primarul localitatii Romanu; 
-Prevederile art.12 ți 13 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor,republicată,cu modificările ți 
completările ulterioare;  
-Conform OUG nr.28 din 10.04.2013 privind Programul Național de Dezvoltare locală” Modernizarea satului 
romănesc”  ,domeniul de interes-reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate ți încadrate în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare cu drumuri judetene,drumuri de interes local,respective drumuri 
comunale ți/sau drumuri publice în interiorul localităților; 
-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 baza art.129 alin.1,2 litera ”b,c”, alin.4 lit.”d,e”, coroborat cu alin.7 litera”k”din OUG nr.57/2019;                                         
-In temeiul art.139 alin.1 lit.a si art.196,alin.1 lit.a din OUG nr.57/5.07.2019, privind Codul Administrativ; 
 
 
                                                                     H O T A R A S T E: 
 
 
             Art.1.Se   aproba  indicatorii tehnico-economici pentru investiția “ Modernizare străzi’’în 
com.Romanu, judetul Braila ți asigurarea finanțării pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de 
stat, iar valoarea totală a investiției este 14.445.611,92 lei din care  14.004.497,58 lei ,reprezentănd C+M 
,conform Anexei care face parte din prezenta hotarare. 
           Art.2.Se   mandateaza   doamna Ioniță  Steluța,   Primar   al   comunei Romanu cu sprijinul Consiliului 
local Romanu,judetul Braila. 
          Art.3.Cu   aducerea   la   indeplinire   a   prezentei   hotarari   se   insarcineaza Compartimentul 
contabilitate. 
          Art.4.Prezenta   hotarare   va   fi   comunicata   Consiliului   Judetean   Braila,   Institutiei Prefectului 
Judetul Braila, precum si celor interesati. 
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