ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR. 2
Din 14 Ianuarie 2015

Privind:aprobarea asocierii comunei Romanu,prin Consiliul local Romanu cu județul Brăila prin
Consiliul județean Brăila,în vederea finalizării și realizării în comun,a activității de deszăpezire a
drumurilor publice județene în perioada 01.01.2015-31.03.2015
Consiliul local Romanu,întrunit în ședința extraordinară la data de 14.01.2015
Avănd în vedere raportul primarului cu privire la necesitatea asocierii comunei Romanu,prin
Consiliul local Romanu cu județul Brăila prin Consiliul județean Brăila,în vederea finalizării și realizării
în comun,a activității de deszăpezire a drumurilor publice județene în perioada 01.01.2015-31.03.2015
Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate;
In conformitate cu art.35 alin.1 din Legea nr.273/2006,cu modificarile ulterioare privind finantele
publice locale.
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2,lit.c,e,alin.6 lit.a,pct.13 din Legea nr.215/2001
In temeiul art.45 alin.2 lit.f din Legea nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind
administratia publica locala.

HOTARASTE:

Art.1.Se aprobă asocierea comunei Romanu,prin Consiliul local Romanu,cu județul Brăila prin
Consiliul județean Brăila,în vederea finalizării și realizării în comun,a activității de deszăpezire a
drumurilor publice județene în perioada 01.01.2015-31.03.2015.
Art.2.Se aprobă modelul Contractului de asociere care va fi încheiat cu Consiliul judetean Braila
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.Se mandatează d-ul primar al comunei Romanu în vederea semnării,în numele și pe seama
Consiliului local Romanu a Contractului de asociere,cooperare și parteneriat al comunei Romanu prin
Consiliul local Romanu, cu judetul Braila prin Consiliul judetean Braila,în vederea finantării și realizării
în comun a activitatii de deszăpezire a drumurilor publice județene.
Art.4.Asocierea produce efecte juridice numai după semnarea de către părți a Contractului de
asociere.
Art.5.Prezenta asociere și contractual semnat cu judetul Braila prin Consiliul judetean Braila își
încetează valabilitatea din momentul intrării în vigoare a Contractului de prestări servicii de deszăpezire
încheiat de judetul Braila,după finașizarea procedurilor de achiziție public.
Art.6.Prezenta hotărăre va fi adusă la cunoștință public prin orice mijloace de informare Instituției
Prefectului,Consiliului judetean Braila și tuturor persoanelor interesate
Președinte de ședință,

CONTRASEMNEAZĂ,

Nicolae Marian Florin

Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.3
Din 14 Ianuarie 2015
Privind: aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei
Romanu, judetul Braila si a planului de scolarizare pentru anul şcolar 2015 - 2016
Având în vedere :
-Adresele nr.13130/15.12.2014 și nr.268/12.01.2015 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, prin care se solicită avizul de
functionare si propunerile privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
comunei Romanu, precum și numărul hotararii de aprobare a funcționarii Scolii Gimnaziale începând cu anul şcolar 2015 –
2016 , în conformitate prevederile art.19 din Legea nr.1/2011 si adresei nr.42/12.01.2015 a Scolii Gimnaziale Romanu;
-Adresa nr.42/12.01.2015 a Scolii Gimnaziale Romanu;
-Adresa nr.3225/27.11.2014 a Primariei Romanu prin care a fost transmis proiectul pentru organizarea unitatilor de
învatamant care vor funcționa în anul scolar 2015-2016 pe raza comunei în vederea emiterii Avizului conform;
Expunerea de motive a Primarului comunei Romanu,judetul Braila;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
In conformitate cu art.19 si 61 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare privind Legea
Educatiei Nationale si prevederile art.20,21,22 din Anexa la OMEN nr.4894/10.11.2014 privind aprobarea
metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat pentru anul şcolar 2015-2016 finantat de la bugetele locale si a Hotararii Consiliului de Administratie al
Inspectoratului Scolar judetean Braila ;
In conformitate cu Legeanr.87/2006 pentru aprobarea cu completari si modificari a OUG nr.75/2005 privind
asigurarea calitatii educatiei;
In baza art.36 alin.1,2 lit.d si alin.6 alit.a,pct.1 din Legea nr.215/2001 cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicata,privind administratia publica locala,cu modificarile
si completarile ulterioare;
HOTARASTE:

Art.1. Se aproba reţeaua şcolara a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Romanu,
începând cu anul şcolar 2015-2016 dupa cum urmeaza:
1. Scoala gimnaziala Romanu cu nivel primar,gimnazial
2. Gradinita cu program normal sat Romanu cu nivel prescolar
3. Gradinita cu program normal sat Oancea cu nivel prescolar
Art.2. Se aproba planul de scolarizare pentru anul scolar 2015-2016 a Scolii gimnaziale Romanu conform anexei
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Se imputerniceste d-ul Vasilache Dumitru ,primarul comunei Romanu pentru aducerea la indeplinire a
prezentei hotarari.
Art.4. D-ul Secretar de comuna va comunica Inspectoratului judetean Braila,Institutiei Prefectului judetului Braila
si tuturor persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Nicolae Marian Florin

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR. 5
Din 2 Februerie 2015

Privind:aprobarea refacerii proiectului de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de
spații verzi (înființare parc) în satul Romanu,com.Romanu,județul Brăila.
Avănd în vedere expunerea de motive a d-lui primar Vasilache Dumitru,inițiator proiect;
HCL nr.49/30.09.2009 privind aderarea la Programul Național de Îmbunătățire a Calității
Mediului prin realizarea de spații verzi în localități;
Avănd în vedere avizele comisiilor de specialitate;
In conformitate cu Legea nr.24/2007 actualizata si republicată privind spațiile verzi;
In conformitate cu Legea nr.265/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2005 privind protecția
mediului;
In baza art.36 alin.4 lit.d și e din Legea nr.215/2001 republicată,cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul art.45 lit.d din Legea nr.215/2001 republicată,cu modificarile si completarile ulterioare
privind administrația public locală ;
HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă refacerea proiectului de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații
verzi (înființare parc) în satul Romanu,com.Romanu,județul Brăila deoarece toate calculele economice nu
mai corespund cu cele realizate in anul 2009.
Art.2.Se aprobă modificarea proiectului prin includerea unui teren de sport.
Art.3. De aducere la îndeplinire a prezentei hotărări răspunde d-ul Vasilache Dumitru ,primarul
comunei Romanu.
Art.4.D-ul Zainea Cristian George,secretar comună,va populariza prezenta hotărăre prin orice
mijloc de informare Instituției Prefectului-județul Braila și tuturor persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Șișu Dumitru

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.6
Din 2 Februarie 2015
Privind aprobarea refacerii Studiului de fezabilitate şi a Proiectului de reabilitare a drumului
communal DC 2 Oancea-spre DN 23 Brăila-Focşani.
Avănd în vedere expunerea der motive a d-lui Vasilache Dumitru , primar cu privire la
necesitatea reabilitării DC 2 Oancea spre DN 23 Brăila- Focşani pe o lungime de 4,6 Km.;
Avănd în vedere HCL nr.26/23.06.2010 privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate și a
Proiectului de reabilitare a DC 2 Romanu-Oancea spre DN 23 Brăila-Focșani;
Avănd în vedere avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate;
In conformitate cu OGR nr.30/2014 privind modificarea OUG nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului Național de dezvoltare locală;
In conformitate cu HGR nr.925 din 20.07.2006 cu modificările ulterioare pentru aprobarea
normelor de aplicare a contractelor de achiziţie publică.;
In baza art.36 alin.1 lit. b,c,alin. 4 lit.d,e şi art.119 din Legea nr.215/2001 republicata in 2007;
In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicată în 2007 privind administraţia publică
locală;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă refacerea Studiului de fezabilitate şi al Proiectului de reabilitare a Drumului
Comunal nr.2 Oancea – spre DN 23 Brăila- Focșani deoarece toate calculele economice nu mai
corespund cu cele realizate in anul 2010.
Art.2. D-ul primar Vasilache Dumitru va răspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei hotarări.
Art.3. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare Instituția
Prefectului și tuturor persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Șișu Dumitru

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.7
Din 2 februarie 2015
Privind :Aprobarea sumelor pentru cheltuielile necesare realizării investiției “Modernizare
drum communal DC 2 Km.9 +100-14+000 Oancea-Romanu din cadrul subprogramului”Modernizarea
satului romănesc”.
Avănd în vedere Expunerea de motive a d-lui Vasilache Dumitru , primar, cu privire la aprobarea
sumelor pentru cheltuielile necesare realizării investiției “Modernizare drum communal DC 2 Km.9 +10014+000 din cadrul subprogramului”Modernizarea satului romănesc”
Avănd în vedere avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ;
Avănd în vedere HCL nr.12 din 27.02.2014 privind includerea in Programul Național de dezvoltare locală
a obiectivului de investiții”Modernizare drum communal DC 2 Km.9+100-14+000 din cadrul
subprogramului”Modernizarea satului romănesc”
In conformitate cu OGR nr.30/2014 privind modificarea OUG nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului Național de dezvoltare locală;
In conformitate cu HGR nr.925 din 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a contractelor de
achiziţie publică.;
In baza art.36 alin.1 lit. b,c,alin. 4 lit.d,e şi art.119 din Legea nr.215/2001 republicata și completată
ulterior;
In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicată și completată ulterior privind
administraţia publică locală;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă sumele pentru cheltuielile necesare realizării investiției “Modernizare drum
communal DC 2 Km.9 +100-14+000 din cadrul subprogramului”Modernizarea satului romănesc în sumă
de 2.592.190 lei cu TVA conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărăre.
Art.2. Se aprobă cofinanţarea de la bugetul local pentru investiţia <Modernizare drum communal
DC.2 Km.9+100-Km.14+000 Oancea-Romanu,comuna Romanu,judeţul Brăila> ,finanţată prin OGR
nr.30/2014 pentru modificarea cu OUG nr.28/2013 –pentru aprobarea Programului Naţional de
Dezvoltare Locală,în sumă de 83.456 lei cu TVA.
Art.3. D-ul primar Vasilache Dumitru va răspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei hotarări.
Art.4. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare Instituției
Prefectului-județul Braila și tuturor persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Șișu Dumitru

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.9
Din 13 Februarie 2015
Privind: Aprobarea bugetului comunei Romanu,judeţul Brăila pe anul 2015.
Avănd în vedere:
-Raportul d-nei Radu Badiu Nicoleta,referent, privind necesitatea adoptării bugetului local pe anul 2015;
–Adresa AJFP Brăila nr.41.505/19.01.2015 precum si Deciziile nr. 1,2,3 privind repartizarea sumelor defalcate
din TVA și a niivelului maxim al cheltuielilor de personal afferent bugetului general centralizat pe anul 2015.
Avizele favorabile ale celor trei comisii de specialitate;
In baza HG nr.14/14.01.2014 priviind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale.
In baza Legii nr.186 din 30.12.2014 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2015;
In baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificata şi completata cu OUG nr.63/2010
precum si stabilirea unor masuri financiare şi a Legii nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare
privind Codul Fiscal;
In conformitate cu art.36,alin. 1 si 4,lit.a si c din Legea nr.215/2001,actualizata ,republicată si modificata
ulterior ;
In temeiul prevederilor art.45,alin. 1 si 2 lit. a din Legea nr.215/2001 actualizata ,republicată si
modificata ulterior privind administraţia publică locală ;
HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă bugetul local detailat la venituri pe capitole si subcapitole cu suma de 2.100 mii lei şi
la cheltuieli pe capitole şi subcapitole 2.100 mii lei pe anul 2015 ,conform anexei ,care face parte integrantă din
prezenta hotărăre.
Art.2.Se aproba bugetul local din activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015
astfel: venituri 3 mii lei cap.30.10.50 – alte venituri(taxa de habitat) 3 mii lei si cheltuielile din venituri proprii
vor fi efectuate din excedentul anilor precedenți proveniți din încasarea subvențiilor pentru pășune-400 mii lei.
Art.3.Se aprobă lista cu principalele investiții și lucrări pe anul 2015 ce vor fi effectuate din excedentul
anilor precedenți în valoare de 670 mii lei ,care face parte integranta din prezenta hotărăre.
Art.4. D-ul Primar,Vasilache Dumitru si d-na Inspector,Taras Fanica vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărări.
Art.5. Prin grija Secretarului comunei,prezenta hotărăre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi.
Președinte de ședință,
Chihaia Dan Lucian

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.10
Din 13 Februarie 2015
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015.
La initiativa Primarului comunei Romanu,jud.Braila;
Avand in vedere:
-Referatul compartimentului contabilitate cu privire la necesitatea aprobarii unor taxe locale pentru
atragerea la bugetul local a unor surse financiare ;
-Avizele comisiilor de specialitate;
-Legea nr.571\2003 privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare cu Legea nr.123/19.09.
2014 și OGR nr. 4/28.01.2015 ;
-HGR. Nr.1309/28.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impoyitele şi taxele locale şi
alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile începănd cu anul 2013
-In baza HGR nr.1071/2012 privind Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal
-In baza Ordinului Administratiei Publice nr.1076/1999, modificata,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
-In baza art. 27 din Legea nr.273\2006 modificata si completata ulterior privind finantele publice locale ;
-In baza Legii nr.351\2001 privind planul de amenajare al localitatilor si Planul Urbanistic General
aprobat prin HCL.Nr.35\2001;
Conform art.36 alin1 si 4 lit a. si c. din Legea nr.215\2001 republicata ,cu modificarile si completarile
ulterioare ;
In temeiul art.45,alin2 lit a. si c. din Legea nr.215\2001 republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare privind administratia publica locala;
HOTARASTE:
Art.1 Incepand cu data de 14 Februarie 2015 impozitele si taxele locale aplicabile in anul fiscal 2015
vor fi dupa cum urmeaza :
IMPOZITUL PE CLADIRI
Valorile impozabile pe mp.de suprafata construita desfasurata la cladiri.in
cazul persoanelor fizice.Art.251 alin3 Cod fiscal
Cap. II
Tipul cladirii

Nivelurile indexate pentru anul
2014. Valoare impozabila
Lei\mp.
Fara instalatii de apa,canalizare
electricitate sau incalzire
A)Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat,din caramida----------------------------------------- 555
arsa,piatra naturala sau alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si\sau chimic.

B)Cladiri cu pereti exteriori din lemn.din piatra naturala,din caramida nearsa din valatuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic si\sau chimic-------------------------------------------159
C)Cladire_anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale
rezultate in urma unui tratament chimic si\sautermic…………………………...-------143
D)Cladire_anexa cu pereti exteriori din lemn , piatra naturala,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui
tratament chimic si\sau termic………………………….....................................--- 63
E)In cazul cotribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si\sau la mansarda,utiliza
ca locuinta,in oricare dintre tipurile de cladiri prevazutela1it A- D………---75%
din suma care s-ar aplica cladirii
F)In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol,la demisol si\sau la
mansarda,utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta.in oricare dintre tipurile de cladiriprevazute la literele
A-D……………………………………………............................................................-------------50%
din
suma care s-ar aplica cladirii
- In cazul persoanelor juridice,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 1,0%
asupra valorii de inventar al cladirii.In cazul unei cladiri care a fost dobandita inainte de 1.01.1998 si care
dupa aceasta data nu a fost reevaluata,cota impozitului pe cladiri este de 5,0%,aplicandu-se la valoarea de
inventar a cladirii,pana la data primei reevaluari,inregistrate in contabiltatea persoanelor juridice
CAP III

IMPOZITUL si TAXA PE TEREN

Impozitul\taxa pe terenurile amplasate in intravilan-TERENURI CU CONSTRUCTII
Art.258 alin.2 Codul Fiscal
…………………………………………………………………………………………….
Zona in cadrul
nivelurile impozitului pe ranguri de
Localitati
localitati lei\ha
……………………………………………………………………………………………..
O
IV.Romanu
V.Oancea
……………………………………………………………………………………………..
A
889
711
………………………………………………………………………………………………
B
711
534
………………………………………………………………………………………………
C
534
355
………………………………………………………………………………………………
D
348
178
………………………………………………………………………………………………
La satul Romanu -Zona A,rangul IV. Societatile Comerciale
Zona B,rangul IV. Asociatiile familiare si Intreprinderile
Individuale conf.OUG 44/2008
Zona C, rangul IV.Cuprind imobilele care sunt pe langa soselele
de asfalt.
Zona D,rangul IV. Cuprind celelalte strazi pietruite.
La satul Oancea - Zona A,ranhul V. Societatile comerciale
Zona B,rangul V. Asociatiile familiare si Intreprinderile Indiv.
beneficiari ai OUG 44/2008

Zona C,rangul V.Cuprind imobilele care sunt pe langa soselele
de asfalt.
Zona D,rangul V. Cuprind celelalte strazi pietruite.

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN ORICE ALTA CATEGORIE
DE FOLOSINTA DECAT DE TERENURI CU CONSTRUCTII
Art.258 alin. 4 Cod fiscal
……………………………………………………………………………………………
Categoria de folosinta\zona
nivelurile indexate lei\ha
……………………………………………………………………………………………
zona A
zona B
zona C
zona C
ROMANU
OANCEA
……………………………………………………………………………………………
1.Teren arabil
19
15
……………………………………………………………………………………………
2.Pasune
15
13
……………………………………………………………………………………………
3.Faneata
15
13
……………………………………………………………………………………………
4.Vie
28
19
……………………………………………………………………………………………
5.Livada
35
28
……………………………………………………………………………………………
6.Padure sau alt teren cu vegetaie forestiera
19
15
……………………………………………………………………………………………
7.Teren cu ape
8
X
……………………………………………………………………………………………

IMPOZITUL\TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN
Art.258 alin.6 Cod fiscal

………………………………………………………………………………………………
Nr.crt.
Categoria de folosinta\zona
Zona C. Romanu
Zona D Oancea
Lei\ha
Lei\ha
………………………………………………………………………………………………
1.teren cu constructii
26
22
2.Arabil
45
42
3.Pasune si faneata
22
20
4.Vie pe rod,alta decat cea prevazuta la nr.crt.5.1
50
48
5.Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera
12
8
6.Livada pe rod,alta decat cea prevazuta la nr.6.1
50
48
7.Teren cu apa,altul decat cel cu amenajari piscicole
2
1
8.Teren cu amenajari piscicole
28
26
# Impozitul \taxa pe cladiri se plateste anual,in doua rate egale,pana la datele de 31 martie si 30
septembrie,inclusiv
# Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri conf.art.255 alin.2 din Codul Fiscal,datorat
pentru intregul an de catre contribuabil,pana la data de 31 martie 2014 se acorda o bonificatie de 10%.
# Impozitul \taxa pe teren se plateste anual,in doua rate egale,pana la datele de 31 martie si 30
septembrie,inclusiv
# Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren conf.art.260 alin. 2 din Codul Fiscal,datorat pe intregul
an de catre contribuabil pana la 31.03.2014 se acorda o bonificatie de 10%.

CAP IV.
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANASPORT
Se indexeaza pentru anul 2014 conform cap.IV,art263 alin2,4,5,6,7 din HGR nr.1309/2012
……………………………………………………………………………………………..
CAP V.
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR
Art.267 alin.1 Cod fiscal
……………………………………………………………………………………………..
Taxe penbtru eliberarea certificatelor de urbanism
Nivelurile indexate pentru 2014
Suprafata pentru care se obtinecertificatul de
Urbanism
taxa lei
……………………………………………………………………………………………..
a. Pana la 150mp. Inclusiv
6
………………………………………………………………………………………………
b. intre 151 si 250 mp. Inclusive
7
………………………………………………………………………………………………
c. Intre 251 si 500mp. Inclusiv
9
………………………………………………………………………………………………
d. Intre 501 si 750 mp. inclusiv
12
………………………………………………………………………………………………
e. Intre 751 si 1000 mp.inclusiv
14
……………………………………………………………………………………………..
f. peste 1000 mp.
14 + 0,01 lei \mp
pentru fiecare mp.care depaseste 1000 mp
………………………………………………………………………………………………
Taxe pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari ------------- 8 lei pentru fiacare mp
Art.267 alin.4
afectat
………………………………………………………………………………………………
Taxe pentru eliberarea autorizatiei de construire ptr. Chioscuri
8 lei\mp afectat
tonete,cabine,spatii de expunere situate pe caile si in spatii publice,
precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj,
a firmelor si a reclamelor
Art.267 alin 7
……………………………………………………………………………………………..
Taxe pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile
13 lei pentru fiecare
de racordurio si bransamente la retelele pubice de apa,
racord
canalizare,gaze termice,energie electrica,telefonie si
televiziune prin cablu.
Art 267 alin.11
……………………………………………………………. ……………………………….
Taxe pt avizarea certificatului de urbanism de catre
15 lei
Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului,de catre
primari au de structurile specializate din cadrul Consiliului
Art.267 alin 12
……………………………………………………………………………………………..
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura
9 lei
stradala si adresa.
Art.267 alin.13
……………………………………………………………………………………...............

Judetean

Taxe pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei
15 lei
activitati economice in mediul rural.(viza anuala). SC.,II,PF.
alin.1
……………………………………………………………………………………………
Taxe pentru eliberarea autorizatiilor de functionare a S.C II,PF.
18 lei
Art.268 alin.2
…………………………………………………………………………………………….
Taxe pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale
12 lei
Sau de pe alte asemenea planuri,detinute de consiliile locale.Art.268 alin3
…………………………………………………………………………………………….
Taxe pentru eliberarea certificatului de producator Art.268 alin.4
50 lei
……………………………………………………………………………………………
Taxe pentru eliberarea \ viza anuala a Autorizatiei de alimentatie publica
350 lei
alin.5 Cod CAEN 5530 si 5540
……………………………………………………………………………………………..
CAP. VI. Art.271 aln.2

Art 268

Art.268

Cod fiscal

TAXE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
A) in cazul unu afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o
25 lei
activitate economica.
B) In cazul oricarui alt panou sau structura de afisaj pentru reclama si
25 lei
publicitate.
………………………………………………………………………………………………
CAP VII IMPOZITUL PE SPECTACOLE Art.275 alin .2 Cod fiscal
A) In cazul videotecilor
1 leu\mp.
B) In cazul discotecilor
3 lei\mp
………………………………………………………………………………………………
Art.283 alin.2 Cod fiscal
-Pentru utilizarea infrastructurii publice locale,vehiculele lente sunt mijloace de transport pentru care nu există
obligația înmatriculării,iar taxa pentru oricare tip de vehicul lent este stabilită în sumă fixă de 42 lei/an și se
achită în două tranșe egale astfel: tranșa 1 pănă la 31.03. și tranșa 2 pănă la 30.09.
Cap.XIII Sanctiuni:
SANCTUNI
art.294 alin 3 si 4 persoane fizice conform HGR 1309/2012
………………………………………………………………………………………………
SANCTIUNI art 294 alin. 6 persoane juridice conform HGR 1309/2012
………………………………………………………………………………………………
ANEXA-LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIRAE DE TIMBRU
Extras din norma juridica
LEI
LEI
Taxa de timbru
Taxa locala
1.Eliberarea certificatelor, adeverintelor si a oricaror ……………. 2
alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie
2.Eliberarea Certificatelor de proprietate asupra animalelor
pe cap de animal
-pentru animale sub 2 ani ............................................................... 2
-pentru animale peste 2 ani ............................................................. 2

1,5

2,5
2,5
LEI
LEI
Taxă timbru Taxă locală

3.Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra
animalelor,pe cap de animal,in bilete de proprietate :
-pentru animale sub 2 ani ---------------------------------------------------------- 2
-pentru animale peste 2 ani -------------------------------------------------------- 5
4. Eliberarea certificatelor fiscale ------------------------------------------------4
5. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute,
sau substrase,distruse sau deteriorate -------------------------------------------2
6. Transcrierea,la cerere,in Registrele de stare civila romane a actelor
de stare civila intocmite de autoritatile straine --------------------------------- 2
7. Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere a actelor de stare civila - 2
8.Inregistrarea ,la cerere,in actele de stare civila a schimbarii numelui pe cale
administrativa ------------------------------------------------------------------------15
CAP5.

TAXE PENTRU ELIBERAREA TITLURILOR DE
PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR DOBANDITE --- -15
IN BAZA LEGII FONDURILOR FUNCIARE

2,5
3,5
4,5
conf. legii
(100-200)lei
2,5
2,5
2,5

gratuit

Art.2. D-na Inspector Taras Fanica,raspunde de aducere la indeplinire a prezentei hotarari prinprin compartimentul
contabilitate.
Art.3.D-ul secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare in masa persoanelor interesate.
Președinte de ședință,
Chihaia Dan Lucian

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.11
Din 13 Februarie 2015
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale speciale pentru anul fiscal 2015.
La initiativa Primarului comunei Romanu,jud.Braila;
Avand in vedere:
-Referatul compartimentului contabilitate cu privire la necesitatea aprobarii unor taxe locale pentru
atragerea la bugetul local a unor surse financiare ;
-Avizul comisiilor de specialitate;
-Legea nr.571\2003 privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare OGR nr.4/2015 ;
-HGR. Nr.1309 din 28.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabile incepand cu anul
fiscal 2013
-In baza HGR nr.1071/2012 privind Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal
-In baza Ordinului Administratiei Publice nr.1076/1999, modificata,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru ;
-In baza art. 27 din Legea nr.273\2006 modificata si completata ulterior privind finantele publice
locale ;
-In baza Legii nr.351\2001 privind planul de amenajare al localitatilor si Planul Urbanistic General
aprobat prin HCL.Nr.35\2001;
Conform art.36 alin1 si 4 lit a. si c. din Legea nr.215\2001 republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare ;
In temeiul art.45,alin2 lit a. si c. din Legea nr.215\2001 republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare privind administratia publica locala;
HOTARASTE:
Art.1. Incepand cu data de 14 Februarie 2015 se percep urmatoarele taxe speciale :
1. Taxe remasurare teren agricol in baza legilor fondului funciar.
-Conform parcelelor cadastrale………………………………….....11,5 lei\parcela
2. Taxa pentru intocmirea si inregistrarea Contractelor de arendare cu termen de valabilitate pana
la un an de zile.......................................................................... 2,33 lei\ha
Conform Legii nr.287/2009 republicat si intrat in vigoare la 1.10.2011-noul Cod Civil
3. Taxa pentru intocmirea si inregistrarea Contractelor de arendare cu termen de valabilitate peste
un an de zile.............................................................................. 8 lei\ha
Conform Legii nr.287/2009 republicat si intrat in vigoare la 1.10.2011- noul Cod Civil

4.Taxe copii simple de pe diplome de absolvire a unei scoli……………. 3,5 lei
5.Taxe copii imple de pe certificatele de stare civila……………………. .2,5 lei
6.Taxe legalizari acte de orice fel………………………………………… 3,5 lei
7. Taxe pentru intocmirea Anexei nr.1 succesiune……………………….17,5 lei
8.Taxe intocmite referate de anchete sociale…………………………….. 3,3 lei
9.Taxe declaratii nastere…………………………………………………..11,5 lei
10.Taxe declaratii casatorie………………………………………………. 17,5 lei
11. Taxe vanzatori ambulanti……………………………………………… .3,5 lei
12.Taxe vanzatori ambulanti de pe masini mari………………………….. 11,5 lei
13.Taxe inchiriei Camin cultural…..una ora……………………………… 11,5 lei
14.Taxe inchirieri salon pentru nunti sau festivitati Romanu…………… 335 lei
15.Taxe inchirieri una camera scoala Oancea pt nunti…………………... 175 lei
16.Taxe garantii materiale salon nunti…………………………………. 115 lei
17.Taxa Xerox (pagina)…………………………………………………… 0,25 lei
18.Inregistrarea,la cerere,in actele de stare civila a desfacerii casatoriei... 580 lei

Art.2. D-na Inspector Taras Fanica,raspunde de aducere la indeplinirea prezentei hotarari prin
compartimetnul contabilitate.
Art.3.D-ul secretar de comuna va face prin orice mijloace de informare in masa popularizarea prezentei
hotarari.

Președinte de ședință,
Chihaia Dan Lucian

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR. 12
Din 13 Februarie 2015
Privind: aprobarea Planului de analiza si acoperire al riscurilor comunei Romanu,judetul Braila .
Avănd în vedere:
-Adresa Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dunarea”al judetului Braila;
-Informarea d-lui Stîmbeanu Gabriel – Romeo,şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă:
-Avizele comisiilor de specialitate;
In baza OG nr.88 din 2001 privind înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru
situaţii de urgenţă;
In baza Legii nr.307din 2006,art.4,privind apărarea împotriva incendiilor şi a OMAI nr.132 din 2007, privind
aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a structurii cadru a Planului de
analiza si acoperire a riscurilor;
In baza HGR nr.1040 din 2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse umane,materiale
si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta si OMAI nr.1184 din 2006 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta;
In conformitate cu art.36,pct.1,2 lit.a,d,pct.4 lit.e,pct.6 lit.a,alin. 8,9 şi 15 din Legea nr.215/2001 republicată
si modificată ulterior;
In temeiul art.45 ,pct.a din Legea nr.215 din 2001 republicata si modificata ulterior privind administraţia
publică locală;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Planul de analiza si acoperire al riscurilor comunei Romanu,judetul Braila conform anexei
care face parte interanta din prezenta hotarare.
Art.2. D-ul primar Vasilache Dumitru,preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă va aduce la
îndeplinire prezenta hotărăre.
Art.3. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare persoanele interesate.

Președinte de ședință,
Chihaia Dan Lucian

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR. 13
Din 13 Februarie 2015
Privind:Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al SVSU Romanu
Avănd în vedere informarea d-lui Strîmbeanu Gabriel Romeo,șef SVSU Romanu;
Avănd în vedere avizele comisiilor de specialitate;
In baza OUG nr.88/2001 privind înființarea,organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru
Situații de Urgenta,republicată prin legea nr.363/2002 modificata prin OG nr.25/2004;
In baza Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și a HG nr.642/2005 privind aprobarea
criteriilor de clasificare a UAT –urilor si operatori econiomici privind protectia civilă;
In conformitate cu art.36 pct 1 si 2 lit a,d,pct 4 lit e,pct 6 lit a alin.8,9 si 15 din Legea nr.215/2001
republicata si modificata ulterior;
In temeiul art.45 pct1 din Legea nr.215/2001 republicata si modificata ulterior privind administrația
public locală;

HOTARASTE:

Art.1.Se actualizează Regulamentul local de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru
Situați de Urgenta al comunei Romanu,judetul Braila,conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2.Se aprobă Structura organizatorică și numărul de personal al SVSU Romanu, conform anexei nr.2
care face parte integrantă din prezenta hotărăre.
Art.3. D-ul primar,presedintele Comitetului Local pentru Situatii de Urgență va aduce la indeplinire
prezenta hotarare.
Art.4. D-ul secretar de comuna va face publica prezenta hotarare Instituției Prefectului, ISU Braila și
tuturor persoanelor interesate.
Președinte de ședință,
Chihaia Dan Lucian

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.14
Din 13 Februarie 2015
Privind:Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
Consiliul local al comunei Romanu,judetul Braila întrunit în ședință extraordinară ;
Avănd în vedere raportul d-lui Chihaia Dan Lucian,viceprimarul comunei Romanu privind necesita- tea
reorganizarii SVSU.
Avizul Comisiilor de specialitate
In baza art.13,lit.d și art.14 lit.i din legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
In baza Ordinului MIRA nr.195/2007 privind modificarea si completarea Ordinului MAI nr.718/2005
pentru aprobarea criteriilor de performanta privind struictura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare
pentru situatii de urgenta.
In baza Legii nr.78/2014 privind legea voluntariatului și a HGR nr.1579/2005 privind organizarea
Regulamentului de funcționare al SVSU;
In baza art.10 lit.b din Legea nr.481/2004 privind protectia civilă,republicata și art.5 alin.1 din
Ordonanta nr.88/2001 aprobata prin Legea nr.363/2002 privind infiintarea,organizarea si funcționarea serviciilor
publice comunitare pentru situatii de urgenta si ale art.6 lit.c din Ordinul MAI nr.163/2007 privind Normele
generale impotriva incendiilor.
In conformitate cu art.36 pct 1 si 2 lit a,d,pct 4 lit e,pct 6 lit a alin.8,9 si 15 din Legea nr.215/2001
republicata si modificata ulterior;
In temeiul art.45 pct1 din Legea nr.215/2001 republicata si modificata ulterior privind administrația
publică locală
HOTARASTE:

Art.1.Se reorganizează Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Romanu conform anexei
nr.1 care face parte integranta din prezenta hotărăre.
Art.2.Documentele de organizare,desfășurare și conducere a activității se întocmesc de către șeful SVSU
Stîmbeanu Gabriel Romeo.
Art.3.D-ul secretar de comună va face publică prezenta hotarare Instituției Prefectului ,Inspectoratului
Judetean pentru Situații de Urgenta Braila și tuturor persoanelor interesate
Președinte de ședință,
Chihaia Dan Lucian

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro

H O T Ă R Â R E Nr. 16
din 26 februarie 2015
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor din proprietatea privata a
comunei Romanu, a Studiului de oportunitate privind inchirierea, aprobarea
Regulamentului procedurii de licitaţie, Documentaţiei de atribuire, Caietului de sarcini,
cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor, Contractului de închiriere model cadru,în
vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajistilor, aflate în
proprietatea privată a comunei Romanu
Consiliul Local al comunei Romanu, judetul Braila în ședința ordinară din 26.02.2015:
Având în vedere :
- Expunerea de motive a d-lui primar Vasilache Dumitru, cu privire la aprobarea închirierii
prin licitaţie publică a pajistilor din patrimoniul privat al comunei Romanu, a Studiului de
oportunitate, a Regulamentului procedurii de licitatie, Documentaţiei de atribuire, Caietului de
sarcini, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor, Contractului de inchiriere – model cadru,
în vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor, aflate in proprietatea privatã a
comunei Romanu.
-Avizele Comisiilor de specialitate;
-Prevederile Legii nr.86/2.07.2014 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2013,modificată,
privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
-Prevederile Ordinului Nr. 226/235 / 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea
activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung;
-Prevederile HGR nr.78/4.02.2015 privind modificarea și completarea Normelor
metodologice pentru aplicarea OUG nr.34/2013 și pentru modificarea si completarea Legii
fondului funciar nr.18/1991;
-Prevederile Ordinului 407/2013 pentru aprobarea contractelor – cadru de concesiune şi
închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor,
respectiv al municipiilor;
-Prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime
de animale pe hectar de pajiste;
- Hotararea nr. 1064/2013,modificată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea
pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;

- Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.7 din 30.o1.2015 privind stabilirea preturilor
medii la masa verde obținută de pe pajiști la suma de 10 lei/tonă in cursul anului 2015;
În baza art. 36, alin.(1), alin(2), lit.c si alin (5),lit. a art. 45, alin (3) si art 123 din
Legea nr. 215/2001, republicata,
In temeiul art. 45, alin (3) din Legea nr. 215/2001,republicată și modificată ulterior,
privind administratia publica locala.
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba închirierea pajistilor proprietate privată a comunei Romanu, conform
anexei nr.2 - parte integrantă din prezentul proiect de hotărăre.
Art.2 . Se aprobă Studiul de oportunitate privind închirierea pajistilor proprietate
privată a comunei Romanu, conform anexei nr.1 - parte integrantă din prezenta hotărăre .
Art.3. Se aprobă Regulamentul procedurii de licitaţie publicã conform anexei nr. 3,
parte integrantă din prezenta hotărăre .
Art.4. Se aproba Caietul de sarcini al închirierii, cerinţele minime de calificare ale
ofertanţilor - conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aproba Documetatia de atribuire privind închirierea pajistilor, conform anexei
nr. 5 parte integrantă hotărâre.
Art.6. Se stabileste suma minimă de pornire la licitaţie de 250 lei/ha/an.,garanția pentru
participare la licitatie este de 1.000 lei și taxa de participare la licitatie este de 500 lei iar pasul
este între 5-10% din prețul de pornire al licitatiei.Pretul documentatiei de atrinuire este de 10 lei.
Art.7. Termenul de închiriere este de maxim 7 ani.
Art.8. Primarul comunei Romanu, împreună cu comisiile de evaluare oferte, vor duce la
îndeplinire prevederile acesteia.
Art.9. - Prezenta hotărâre se comunică la :Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila;spre
afișare la avizierul primariei si tuturor persoanelor interesate;

Președinte de ședință,
Alexandru Marcela

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.17
Din 26 Februarie 2015
Privind: Aprobarea însuşirii inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Romanu, judeţul Brăila.
Consiliul local al comunei Romanu, întrunit în şedinţa ordinară la data de 26.02.2015;
Avand in vedere raportul d-lui Dragostin Marian inginer agronom in cadrul Compartimentului agricol din Primaria
Romanu ;
Avizele celor trei comisii de specialitate de la nivelul Consiliului local com,unal;
In baza prevederilor art.3, alin.4, art.21 şi art.22 din Legea nr.213/1998 actualizată privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia;
In baza art.VI,VII şi X din Anexa nr.1 a HGR nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al omunelor, oraşelor, municipiilor şi judetelor;
In conformitate cu art.36,alin. 1, 1 lit.“c“, art.120 şi art.122 din Legea nr.215/2001, republicată în anul
2007;
In temeiul art.45 alin 3 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007 privind administratia publica locală;
HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă Anexa nr.1 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei
Romanu,judetul Braila care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se aprobă Anexa nr.2 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei
Romanu,judetul Braila care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărări îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărării
Consiliului Local nr.67 din 14.12.2009.
Art.4. D-ul secretar de comună va comunica prezenta hotărăre tuturor persoanelor interesate. şi
instituţiilor abilitate.

Preşedinte de şedinţă,
Alexandru Marcela

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.18
Din 26 Februarie 2015

Privind: Aprobarea actualizarii inventarului domeniului privat al comunei Romanu Judetul Braila.
Avand in vedere raportul d-lui Dragostin Marian inginer agronom in cadrul Compar-timentului agricol din
Primaria Romanu ;
Avand in vedere avizele favorabile ale comisilor de specialitate;
In conformitate cu art.29 alin.7 din Legea nr.l8/1991,modificata privind legea fondului tunciar;
In baza art.36,alin..l,2 lit.c , art.122 și 123 din Legea nr.215/2001 republicata și modificată ulterior;
In temeiul art.45 alin..3 din Legea nr.215/2001 republicata și modificată ulterior privind
administratia publica locala;

HOT AR AS T E :

Art.l. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei
Romanu,jud.Braila,conform Anexei care face parte din prezenta hotarare.
Art.2. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-ul primar al comunei RomanuJud.Braila
impreuna cu întreaga comisie speciala pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si
privat al comunei noastre.
Aft.3. D-ul secretar de comuna va face publica prin once mijloace de informare petsoanelor interesate.

Presedinte de sedinta
Alexandru Marcela

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A Nr. 19
Din 26 Februarie 2015

Privind: aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare necesare gestionarii
situatiilor de urgenta pentru anul 2014 .

Avănd în vedere:
-Informarea d-lui Chihaia Dan Lucian,viceprimar al com.Romanu,jud,Braila:
Avizele comisiilor buget finante...,administratie publica...,învăţămănt,sănătate,protectie sociala...;
In baza OG. nr.88din 2001 privind înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru situa
de urgenţă;
In baza Legii nr.307din 2006,art.4,privind apărarea împotriva incendiilor şi a OMAI nr.132 din 2007,art.6 pri
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor;
In baza HGR nr.1040 din 2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse umane,materiale si
financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta si OMAI nr.1184 din 2006 privind situatia fondurilor destinate
organizarii si desfasurarii actiunii de evacuare;
In conformitate cu art.36,pct.1,2 lit.a,d,pct.4 lit.e,pct.6 lit.a,alin. 8,9 şi 15 din Legea nr.215/2001 republicată si
modificată ulterior;
In temeiul art.45 ,pct.a din Legea nr.215 din 2001 republicata si modificata ulterior privind adminis-traţia pub
locală;

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă Planul pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2014 la nivelul comunei Romanu.
Art.2. D-ul primar Vasilache Dumitru,preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă va aduce la
îndeplinire prezenta hotărăre.
Art.3. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare persoanele interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Alexandru Marcela

Contrasemnează,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.21
Din 19 Martie 2015
Privind: aprobarea încheierii exerciţiului bugetar pe anul 2014

Avănd în vedere raportul d-nei Radu Badiu Nicoleta,referent-contabil din cadrul Compartimentului
contabilitate,impozite și taxe ;
Avănd în vedere avizul comisiilor de specialitate;
In baza Legii nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finanţele publice locale
precum si pentru stabilirea unor masuri financiare și a OMFP nr.614/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice ;
In baza Legii nr.186 /30.12.2014 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2015;
In baza Legii nr.82/1991,republicată în anul 2000 privind legea contabilitatii
In baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificata şi completata cu OUG nr.63/2010
precum si stabilirea unor masuri financiare şi a Legii nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare
privind Codul Fiscal;
In conformitate cu art.36,alin. 1 si 4,lit.a si c din Legea nr.215/2001,actualizata ,republicată si modificata
ulterior ;
In temeiul prevederilor art.45,alin. 1 si 2 lit. a din Legea nr.215/2001 actualizata ,republicată si
modificata ulterior privind administraţia publică locală ;
HOTARASTE :
Art.1 Se aprobă încheierea exerciţiului bugetar al Primăriei comunei Romanu,judeţul Braila pe anul
2014 astfel:
- Veniturile bugetului local - prevederi : 4.917.000 lei
- realizat : 4.967.310 lei
- Cheltuielile bugetului local – prevederi : 4.917.000 lei
- realizat : 4.485.609 lei
Art.2. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent-contabil- ,răspunde de exactitatea datelor înscrise în prezenta
hotărăre
Art.3. D-ul Zainea Cristian George,secretar comună,va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor interesate.
Presedinte de sedinţă,
Surdu Teodor

Contrasaemnează,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.22
din 19.03.2015
Privind: luarea unor măsuri pentru buna organizare a păşunatului pe anul 2015
Avand in vedere Raportul privind suprafetele ocupate cu păsune şi luarea unor măsuri sanctionatorii pentru
persoanele care nu respectă programul anual de păşunat pe raza comunei noastre întocmit de către d-ul ing.agronom
Dragostin Marian ;
Avand în vedere avizele comisiilor locale de agricultura,beget finante ...... ;administratie publica… si
protectie sociala….
-Prevederile Legii nr.86/2.07.2014 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2013,modificată, privind organizarea,
admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991;
-Prevederile Ordinului Nr. 226/235/2003,modificfată, pentru aprobarea Strategiei privind organizarea
activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung;
-Prevederile HGR nr.78/4.02.2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru
aplicarea OUG nr.34/2013 și pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 prin HG
nr.1064/2013;
-Prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe
hectar de pajiste;
- Hotararea nr. 1064/2013,modificată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
- Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.7 din 30.o1.2015 privind stabilirea preturilor medii la masa
verde obținută de pe pajiști la suma de 10 lei/tonă in cursul anului 2015;
In baza Legii nr.72/2002 art. 18, privind legea zootehniei ;
In conformitate cu art.36 alin.l , 2 lit.c si d §i alin.5 lit. a din Legea nr.215/2001 reactualizata si republicata
,cu modificarile si completarile ulterioare;;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/20012001 reactualizata si republicata ,cu modificarile si completarile
ulterioare privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art. 1 .Se stabileste data de 11 aprilie.2015 pentru învoirea ovinelor la păsunat şi data de 25 aprilie 2015
pentru invoirea bovinelor la păşunat iar incetarea păşunatului la 6.12.2015.
Art.2. Pană la data învoirii la pășunat, cetatenii proprietari de animale sunt obligati să refaca si sa
igienizeze padocurile şi adăposturile,staulele şi să amenajeze sursele de apă potabile,curatirea si nivelarea
terenurilor,defrisarea maracinisurilor si lastarisurile daunatoare, a drumurilor de acces .
Art.3. Se interzice cu desavarsire formarea de drumuri pentru trecerea cu atelajele sau mijloacele auto peste
păşuni sau islazuri,degradarea terenurilor prin decopertarea stratului fertil sau depozitarea de materiale initilizabile si
reciclabile(deşeuri sau materiale din plastic,metale, geamuri etc.).

Art.4. Ciobanii şi îngrijitorii de bovine vor fi obligati să suporte pagubele pricinuite de îmbolnavirea sau
decesul animalelor,să respecte păşunatul rational pe grupe şi specii de animale,daca acestea sunt sănatoase şi pot să
pască
Art.5. Cetăţenii din alte localităţi nu mai au voie să păşuneze cu animalele pe islazul comunal,in caz contrar
vom fi nevoiti să le stabilim amenzi sau să ne adresăm Instantelor de judecată pentru încalcarea proprietăţii.
Art.6.Cetatenii comunei dacă s-au înteles cu alţi ciobani din alte sate să aibe grija de ovinele lor,va putea
să aducă cu ei maximum 20 de ovine.
Art.7.Pentru fiecare cireadă de bovine şi stăni de ovine se vor săpa făntăni din tuburi de beton pentru
asigurarea în permanenţă a apei potabile animalelor.
Art.8. Se interzice cu desăvărşire lăsarea păsărilor domestice pe domeniul public,iar în caz contrar vor fi
sanctionati cu amenda conform legislatiei în vigoare.
Art.9. Se interzice cu desăvărşire îngrădirea cu sărmă sau alte materiale lemnoase a şanţurilor din faţa
gospodariilor populaţiei,acestea fiind în domeniul public al comunei.
Art. 10. D-ul viceprimar Chihaia Dan Lucian împreuna cu d-ul ing,agronom Dragostin Marian si Toma
Elena,referent, se vor constitui într-o comisie de control pentru asigurarea măsurilor intreprinse iar în caz contrar vor
putea lua măsuri sancţionatorii.
Art. 11. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor interesate.

Presedinte de sedinta,
Surdu Teodor

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comuna,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro

H O T A R A R E A NR.23
Din 19 Martie 2015

Privind: aprobarea Master Plan-ului privind sistemul de alimentare cu apa si canalizare al judetului
Braila - versiunea definitiva - Februarie 2015
Consiliul Local al Comunei Romanu, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinară la data de 19.03.2015;
Avand in vedere:
- Adresa nr.255 din 05.03.2015 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, prin care ni s-au
comunicat :
- Adresa nr.3313 din 03.03.2015 a Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A
inregistrata la Asociatie sub nr.247 din 03.03.2015;
- Procesul-verbal de avizare a Comisiei Tehnico-Economice nr.3215 din 27.02.2015 privind acordarea
Avizului CTE pentru Master Plan - Versiune definitiva - Februarie 2015;
- Centralizator Investitii Alimentare cu Apa si Apa Uzata pe Unitati Administrativ Teritoriale;
- Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si apa uzata - Anexele : 7.3.3.78 si 7.3.3.79.
- Hotararea nr.40 din 21.08.2008 privind : aprobarea listelor de investitii prioritare pe perioada 2007 - 2037
si a Master Planului judetului Braila in sectorul de apa potabila / apa uzata elaborat de consultantul TAHAL
CONSULTING ENGINEERS Ltd Bucuresti - adoptata de Consiliul Local al Comunei Romanu;
- Hotararea nr.45 din 18.09.2014 privind : avizarea Listelor de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare
cu apa si pe sistemele de apa uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa
Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 - adoptata de Consiliul Local al Comunei Romanu;
- Hotararea nr.13 din 30.09.2014 privind : avizarea Listelor de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare
cu apa si pe sistemele de apa uzata, care se vor realiza prin Programul Operational de Infrastructura Mare in Judetul Braila
in perioada 2014 - 2020 - adoptata de Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea
Braila;
- Hotararea nr.7 din 25.02.2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor publice de
alimentare cu apa si de canalizare in Aria Delegata Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA pe
perioada 2014 – 2020 - adoptata de Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;
- Hotararea nr.41 din 23.06.2009 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de
canalizare ale Comunei Romanu catre Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A - a Consiliului
Local al Comunei Romanu;

- Hotararea nr.11 din 14.07.2009 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa
si de canalizare catre Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. – a Adunarii Generale a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;
- Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din
10.09.2009;
- Prevederile art.8 alin.3 litera a), ale art.9 alin.1 litera b) si ale art.10 alin.5 din Legea nr.51/2006 - Legea
serviciilor comunitare de utilitati publice - republicata, coroborate cu prevederile art.10 alin.1 literele a) si b) din Legea
nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare - republicata;
- Prevederile art.5 alin.1 lit.d) si h), alin.2 lit.a), art.16 alin.3 litera a), art.17 alin.2 lit.b) punctul 1 si punctul
2 si ale art.20 alin.1 si alin.3 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;
- Prevederile art.17 alin.2 lit.b) punctul 1 si punctul 2 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Dunarea Braila;
- Referatul de aprobare al primarului comunei Romanu;
- Rapoartele comisiilor de specialitate
In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.b), c), d), e), alin.4 lit.e), alin.6 lit.a) punctul 14 si alin.7 lit.(a)
si(c)șiart.37 din Legea nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
In baza art.45alin.1 si alin.2 lit.d), art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,privind administratia publica locala ;

HOTARASTE:
Art.1 – Se aproba Master Plan-ul privind sistemul de alimentare cu apa si canalizare al judetului Braila versiunea definitiva - Februarie 2015, realizat - prin revizuirea Master Plan-ului existent (versiunea 2008) - de catre
Consultantul HILL INTERNATIONAL in conformitate cu prevederile Contractului de Asistenta Tehnica pentru
Managementul Proiectului si Publicitate Proiect “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in
judetul Braila”, cu Anexele - parte integranta din acesta.
Art.2 – Domnul Primar Vasilache Dumitru va duce la indeplinire prevederile prezentei Hotarari prin
aparatul propriu de specialitate.
Art.3 – Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicata Instituției
Prefectului, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si tuturor persoanelor interesate interesate.
Presedinte de sedintasedinta
Surdu Teodor

Contrasemnează,
Secretar comuna,
Zainea Cristian

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.24
Din 19 Martie 2015

Privind : organizarea Serviciului Public de Salubrizare
al comunei Romanu , judetulBraila;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU, JUDETUL BRAILA, intrunit in sedinta
ordinara din data de 19 Martie 2015
Avand in vedere Raportul d-lui Chihaia Dan Lucian,viceprimar al comunei Romanu ;
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) si art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilitati
publice nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 6, alin. (1), lit. „h” si „i” coroborate cu prevederile art.7, alin.(1) din
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a lucrărilor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006,
cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile HG 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contarctelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
prevăzute în OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a lucrărilor de
concesiune de servicii
In temeiul art. 36 alin.(1),(2)lit.b și d alin.(4) lit.e,alin.(6), lit.”a”, punctul 14 din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In baza art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publică locală, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aprobă achizitia directa a serviciului de salubrizare - activitatea de colectarea separată şi
transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activităti comerciale din
industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente
electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din comuna Romanu, judeţul Braila, prin procedura “achiziţie directă”, în
temeiul art . 19 din O.U.G. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 2. Achiziţia directă de servicii, respectiv activitatea de colectarea separată şi transportul separat al
deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activităti comerciale din industrie si institutii, inclusiv
fractii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice
şi electronice, baterii şi acumulatori, din comuna Romanu, judeţul Braila, se va realiza prin încheierea unui contract,
conform formei din Anexa 1, între Primăria comunei Romanu şi SC RECORWOOD SRL. cu sediul în Comuna
Maxineni, judeţul Braila, titular al licenţei nr. 2573, emise de A.N.R.S.C., în calitate de operator;

Art. 3. Se aprobă mandatarea domnului Vasilache Dumitru în calitate de primar al comunei pentru
semnarea contractului cu operatorul desemnat, având ca obiect realizarea activităţii decolectarea separată şi
transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activităti comerciale din
industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente
electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;

Art. 4. Anexele nr. 1, 2, 3, 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 5.Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Vasilache Dumitru ;
Art. 6. Secretarul comunei Zainea Cristian George, va asigura comunicarea Instituției Prefectului şi
aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Surdu Teodor

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.25
Din 19 Martie 2015
Privind: Aprobarea numarului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu
frecventa din cadrul Scolii Gimnaziale Romanu finantată din bugetul local al comunei Romanu, pe
anul 2015.
La initiativa Primarului comunei Romanu;
-Vazand referatul de aprobare al initiatorului;
-Adresa nr.52/14.01.2015 a Scolii Gimnaziale Romanu
-Avizele comisiilor de specialitate ;
-Avand in vedere prevederile art. 82 și art. 105, alin. (2), lit. d) din Legea educatiei nationale nr.
1/2011, cu modificarile și completarile ulterioare și dispozitiile Ordinului nr. 5576 din 7 octombrie 2011
al Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului, privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat;
In baza art. 36 alin. (1) și (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a) și alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001,
privind administraț ia publica locala, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu prevederile art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;
H OTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba un numar de 24 burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din
invatamantul preuniversitar de stat, finantate din bugetul local al comunei Romanu, pe anul 2015,
repartizate pe categorii de burse , din care:
24 burse aferente anului școlar 2015-2016 , in urmatoarea structura:
- 10 burse de merit cu valoarea de 30 lei/lună;
- 5 burse de studiu cu valoarea de 25 lei/lună;
- 9 burse sociale cu valoarea de 20 lei/lună ;
Valoarea totală : 605 lei/lună x 9 luni = 5445 lei
2.
Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul comunei Romanu, prin Compartimentul
contabilitate .
Art.3. Secretarul comunei va comunicaprezenta hotarare Instituției Prefectului,Scolii Gimnaziale
Romanu și tuturor persoanelor interesate

Președinte de ședință,
Surdu Teodor

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.26
Din 19 Martie 2015

Privind : necesitatea transformării postului vacant prin decesul d-nei Taraș Fănica,Inspector
cls.I.grad Principal,treapta 1 în Referent cls.III.,grad profesional Asistent din cadrul Compartimentului
financiar contabil impozite și taxe în vederea ocupării prin concurs a postului vacant.
Avand in vedere:
- adresa nr.15155/27.12.2012 a Institutiei Prefectului prin care se stabileşte numărul maxim de
posturi pentru aparatul de specialitate al primarului precum si din institutiile publice locale infiintate prin
hotarari ale autoritatilor deliberative;
-adresa nr.4257 din 14.04.2014 a Instituției Prefectului Brăila pentru luare la cunoștiință și
conformare a Notei privind reglementarea înființării unor posturi și ocuparea posturilor vacante la
nivelul UAT-urilor de către M.D.R.A.P.;
- adresa nr.3014 din 20.03.2012 a Instituției Prefectului –judetul Braila prin care se solicita
trimestrial situatia postutilor ocupate si vacante;
- Dispoziția nr.39/5.03.2015 a d-lui primar privind încetarea de drept a Contractului de muncă a dnei Taraș Fănica,inspector în cadrul Compartimentului contabilitate,impozite și taxe începănd cu data de
5.03.2015,prin decesul acesteia;
- Referatul d-lui secretar de comună prin care se arată necesitatea aprobării transformării
postului vacant din gradul profesional-Inspector principal treapta 1 in grad profesional Referent cls.IIIasistent la Compartimentul financiar contabil,impozite și taxe ;
- avizele favorabile ale celor trei comisii de specialitate;
In baza art.107 alin.2,lit. b din Legea nr.188/1999 republicată și actualizată în 2014 privind
Statutul funcționarilor publici;
In baza OUG nr.63/30.06.2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind
finantele publice locale, prin care se stabileste numarul maxim de posturi la nivelul UAT-urilor .
In baza HG nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor publici;
Conform prevederilor art.36 alin. 1 şi 2 lit. d, alin. 3 lit. b şi alin. 6 din Legea nr.215/ 2001
republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare
privind administraţia publică locală;

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba transformarea postului vacant din Inspector cls.I. grad professional
Principal,treapta 1 în referent cls.III,grad profesional Asistent din cadrul Compartimentului
financiar contabil,impozite și taxe .

2.

Art.3. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-ul primar al comunei
Romanu,judetul Braila;
Art.4. Domnul Secretar de comuna va aduce la cunostinta ANFP,Institutia Prefectuluijudetul Braila si tuturor persoanelor interesate.

Președinte de ședință,

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună ,

Surdu Teodor
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.27
Din 19 Martie 2015
Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 2015
Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinara la data de 19.03.2015;
Avand in vedere:
-Adresa nr.3076 din 24.02.2015 a Consiliului Judetean Braila prin care s-a adopătat Hotararea Consiliului
Judetean Braila nr.34/2015 privind modificarea Anexei nr.1 la HCJ Br. Nr.168/23.12.2014,adresa
nr.415993/17.03.2015 a DGFP Braila privind sumele defalcate din TVA pentru plata sumelor prin Hotarari
Judecatoresti definitive pentru acordarea unor drepturi de natură salariala la unitatile de invatamant
preuniversitare de stat și a adresei nr.46127/17.03.2015 a ANAF privind finantarea cheltuielilor pentru UAT-uri
la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor din TVA.
Raportul d-nei Radu Badiu Nicoleta,referent-contabil, cu privire la necesitatea aprobării rectificării
bugetului local ;
Avizele celor trei comisii de specialitate;
In baza Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor măsuri
financiare,modificată și completată cu OUG nr.63/2010 și a Legii nr.571/2003 cu modificările și completările
ulterioare privind Codul Fiscal;
In conformitate cu art.36,alin..1,2 lit. c şi alin. 4 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată cu modificarile
si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45,alin.2 lit. a din Legea nr.215/2001 republicata cu modificarile ulterioare privind
administratia publica locala
H O T A R A S T E:

Art.1. Se rectifică bugetul local pentru plata Hotararilor Judecatoresti rămase definitive pentru
acordarea unor drepturi de natură salarială la unitățile de invatamant preuniversitare de stat astfel:
Trim.III. – 62 mii lei
Trim. I. + 62 mii lei
Art.2. Se rectifică bugetul local la Administratie pentru plata activitatilor de deszăpezire pentru
perioada de iarnă 2014-2015 astfel:
Venituri : cap.37.02.50 + 35 mii lei
Cgheltuieli : cap.6102.20
+ 35 mii lei
Art .3. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent-contabil va duce la îndeplinire prezenta hotarare.
Art.4. D-ul secretar de comună va face publică prin orice mijloace de informare persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Surdu Teodor

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
PRIMARIA COMUNEI ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro

H O T A R A R E A Nr. 28
Din 19 Martie 2015

Privind : aprobarea Statului de functii si a Organigramei
Avand in vedere
-Avănd în vedere adresa nr.15155/27.12.2012 a Institutiei Prefectului prin care se stabileşte
numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului precum si din institutiile publice
locale infiintate prin hotarari ale autoritatilor deliberative;
-Avănd în vedere Nota de fundamentare a primarului localitatii si Referatul d-lui secretar de
comună prin care se arată necesitatea aprobării Statului de functii si a Organigramei ;
-Avizele celor trei comisii pe domenii de specialitate;
In baza Ordinului comun nr.277/1709/14.12.2012 emis de Ministrul Administratiei si Internelor
si Ministrul Finantelor Publice privind revizuirea mediei numarului de locuitori prevazute in tabelul
nr.2 din Anexa la OUG nr.63/2010
In baza Ordinului nr.2284/4.04.2013 pentru modificarea anexei nr.2 la Ordinul Presedintelui
ANFP nr.4040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obtinerea avizului ANFP;
In baza OUG nr.63/30.06.2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind
finantele publice locale prin care se stabileste numarul maxim de posturi la nivelul UAT-urilor .
Conform prevederilor art.36 alin. 1 şi 2 lit. d, alin. 3 lit. b şi alin. 6 din Legea nr.215/ 2001
republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare
privind administraţia publică locală;

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba Statul de functii conform Anexei nr.1 care face parte integranta din
prezentul proiect de hotarare.
Art.2. Se aproba Organigrama conform Anexei nr.2 care face parte integranta din
prezentul proiect de hotarare.
Art.3. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-ul primar al comunei
Romanu,judetul Braila;
Art.4. Domnul Secretar de comuna va aduce la cunostinta Institutia Prefectului-judetul
Braila si tuturor persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Surdu Teodor

CONTRASEMNEAZA
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.30
Din 29 Aprilie 2015
Privind completarea Hotararii nr.35/31.07.2014 cu privire la aprobarea participării comunei ROMANU ca
membru fondator la constituierea Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Terasa Brailei
Consiliul Local al Comunei ROMANU, judeţul Braila;
Având în vedere prevederile:
- art. 36 alin. 2 lit. b şi c coroborat cu alin. 4, lit. d, e şi f, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi ale art. 125 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
- O.G. nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 246/18.07.2005 pentru
aprobarea O.G. nr. 26/2000;
Luând act de:
- prevererile Ghidului Solicitantului pentru submasura 19.1 “Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de
Dezvoltare Locala”
- art. 63(c) din Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat pentru dezvoltare rurală prin
FEADR;
Examinând expunerea de motive a primarului comunei, din care rezultă necesitatea aprobării proiectului de
hotărâre;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

HOTĂRĂŞTE:
Art. Unic. Comuna ROMANU nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o Strategie de Dezvoltare
Locala cu finantare prin PNDR 2014 - 2020
Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Braila pentru exercitarea controlului cu
privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local Romanu, prin grija
secretarului comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Șișu Dumitru

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro

H O T A R A R E A NR.33
Din 28 Mai 2015

Privind : necesitatea transformării postului din referent cls.III grad profesional
superior,treapra 2, în funcția publică de execuție INSPECTOR cls.I,,grad profesional Asistent ,gradația
5,clasa de salarizare 36 ,ca urmare a promovării în clasă datorită absolvirii unei forme de învățămănt
superior în specialitatea în care-și desfășoară activitatea din cadrul Compartmentului Asistență socială a
d-nei Toman Elena
Avand in vedere:
-Avănd în vedere adresa nr.1679 din 14 Mai 2015 transmisă Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici împreună cu Raportul final al examenului prin care d-na Toma Elena a fost declarată admisă în
urma examenului de promovare în clasă susținut la data de 6.05.2015;
-Avănd în vedere Dispoziția d-lui primar nr.56/14.05.2015 prin care d-na Toma Elena a promovat
în clasă în urma examenului susținut pe data de 5.06.2015
-Avănd în vedere Referatul d-lui secretar de comună prin care se arată necesitatea aprobării
transformării postului din Referent în Inspector ca urmare a promovării în clasă în urma examenului
susținut la data de 6.05.2015;
-Avănd în vedere avizele favorabile ale celor trei comisii de specialitate;
-In baza art.14 din Ordinul ANFP nr.4763/2012 pentru modificarea Regulamentului privind
organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici,aprobat prin
Ordinului președintelui ANFP nr.1.932/2009;
In baza HG nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor publici;
Conform prevederilor art.36 alin. 1 şi 2 lit. d, alin. 3 lit. b şi alin. 6 din Legea nr.215/ 2001
republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare
privind administraţia publică locală;

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba transformarea postuluidin referent cls.III grad profesional superior,treapra 2,
în funcția publică de execuție INSPECTOR cls.I,,grad profesional Asistent ,gradația 5,clasa de salarizare
36 ,ca urmare a promovării în clasă datorită absolvirii unei forme de învățămănt superior în specialitatea
în care-și desfășoară activitatea din cadrul Compartmentului Asistență socială a d-nei Toman Elena

2.
Art.2. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-ul primar și d-na referent Radu
Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate al comunei Romanu,judetul Braila;
Art.3. Domnul Secretar de comuna va aduce la cunostință Institutiei Prefectului-judetul Braila si
tuturor persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Chirpac Gheorghe

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.34
Din 28 Mai 2015
Privind modificarea preambulului Hotărării nr.35/31.07.2014 pentru aprobarea participării comunei
ROMANU ca membru fondator la constituierea Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Terasa Brailei
Consiliul Local al Comunei ROMANU , judeţul Braila;
Având în vedere prevederile:
- avizele Comisiilor de specialitate;
- art. 36 alin. 2 lit. b şi c coroborat cu alin. 4, lit. d, e şi f, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi ale art. 125 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
Luând act de:
- Observatiile aduse la Hotararea nr.35 din 31.07.2014
Examinând expunerea de motive a primarului comunei, din care rezultă necesitatea aprobării proiectului de
hotărâre;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifica preambulul Hotararii nr35 Din 31.07.2014, in sensul inlocuirii art. 63(c) din
Rgulamentul Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat pentru dezvoltare rurala prin FEADR cu,
Art. 65 alin 4 din Regulamentul UE nr. 1305/2013 al Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene
privind sprijinul acordat pentru dezvoltare rurala acordat prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala
(FEADR) si de abrogare a Regulamentului CE nr. 1698/2005
Art. 2 .Se elimina art. 7 lit a) si art. 21 lit. d) din OG 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a
localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Chirpac Gheorghe

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.36
Din 25 Iunie 2015

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul”Înființare parc joacă pentru
copii și teren sport “ în satul Romanu,cv.23,p.327,judetul Braila.
Consiliul local al comunei Romanu,judetul Braila;
Avănd în vedere Expunerea de motive al primarului comunei Romanu,judetul Braila,precum și Raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului specialitate al Primarului;
HCL nr.18/2015 privind Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al comunei;
Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local comunel Romanu;
In conformitate cu OUG nr.59/2007 cu modificarile si completarile ulșterioare privind procedura de
implementare a Programului Național de îmbunătățire a calității mediului,prin realizarea de spatii verzi în
localității și a Ordinului 1107/2009 privind ghidul de finantare ;
In conformitate cu HGR nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico
economice aferente inbestitiilor publice,precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
In baza art.36,alin.2 lit.b cu trimitere la alin.4 lit d si e,lit.d cu trimitere la alin.6 lit.a,pct.9,10 si 11 din
Legea nr.215/2001;
In temeiul art.45 alin.1 si 2 lit.e din Legea nr.215/2001 ,republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E:

Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul”Înființare parc joacă pentru copii și teren
sport “ în satul Romanu,cv.23,p.327,judetul Braila conform centralizatorului cheltuielilor pe obiectiv conform
Formularului F1 care face parte integrantă din prezenta hotărare.
Art.2.D-ul Vasilache Dumitru,primarul comunei Romanu,va duce la îndeplinire prezenta hotarare.
Art.3.D-ul Secretar de comună va face publica prezenta Instituției Prefectului-judetul Braila și tuturor
persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Calu Neculai

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.37
Din 25 Iunie 2015

Privind aprobarea cheltuielilor de capital necesare realizării obiectivului de investiții-Lucrări de
extindere clădire,realizare instalație termică,înlocuit instalatie electrică și zigrăveli la Scoala Gimnazială
Romanu.
Consiliul local al comunei Romanu,judetul Braila;
Avănd în vedere Expunerea de motive al primarului comunei Romanu,judetul Braila,precum și Raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului specialitate al Primarului;
HCL nr.17/2015 privind Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei;
Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local comunel Romanu;
In conformitate cu Legea nr.1/2011 ,modificată, privind Legea Educației Nationale
In conformitate cu HGR nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico
economice aferente inbestitiilor publice,precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
In baza art.36,alin.2 lit.b si c cu trimitere la alin.4 lit d si e,lit.d cu trimitere la alin.6 lit.a,pct.1,4 si 11 din
Legea nr.215/2001;
In temeiul art.45 alin.1 si 2 lit.e din Legea nr.215/2001 ,republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul” Lucrări de extindere clădire,realizare
instalație termică,înlocuit instalatie electrică și zigrăveli la Scoala Gimnazială Romanu , în satul
Romanu,judetul Braila conform Devizului general privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului
de investitii conform Formularului care face parte integrantă din prezenta hotărare.
Art.2.D-ul Vasilache Dumitru,primarul comunei Romanu,va duce la îndeplinire prezenta hotarare.
Art.3.D-ul Secretar de comună va face publica prezenta Instituției Prefectului-judetul Braila și tuturor
persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Calu Neculai

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.38
Din 25 Iunie 2015

Privind: asocierea Consiliului local al comunei Romanu cu Consiliul județean Brăila în
vederea cofinanțării unor obiective de investiții.
Consiliul local al comunei Romanu,judetul Braila;
Avănd în vedere:
-Expunerea de motive al Primarului și raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil;
-Avizele comisiilor de specialitate;
In baza art.36 alin.1 si 2,lit.c,alin.4 lit.d alin.7 lit. c și art.115 alin.1 lit. b din legea nr.215/2001;
In temeiul art.45 alin.2 lit. f din legea nr.215/2001 ,republicată,cu modificările și completările ulterioare;
HOTARASTE :
Art.1.Se aprobă asocierea comunei Romanu,județul Brăila și Consiliul județean Brăila în vederea
cofinanțării pentru executarea lucrărilor unui parc de joacă pentru copii și teren sport în satul Romanu,identificat
în cv.23,parcela 327.
Art.2. Se aprobă asocierea comunei Romanu,județul Brăila și Consiliul județean Brăila în vederea
cofinanțării pentru executarea lucrărilor de extindere clădire,montarea instalațiilor electrice și termice din cadrul
Scolii Gimnaziale cu cls.I-IV sat Romanu.
Art.3.Se aprobă asocierea comunei Romanu,județul Brăila și Consiliul județean Brăila în vederea
cofinanțării și executării altor lucrări de interes public conform Listei cu principalele investitii și lucrari care se
vor executa în conformitate cu propunerile bugetare conform HCL nr.9/13.02.2015 pentru aprobarea bugetului
local.
Art.4.Se împuternicește Primarul comunei Romanu să încheie Contractul de asociere între Consiliul local
Romanu și Consiliul judetean Brăila
Art.5.D-ul secretar de comună va face publică prin orice mijloace de informare Instituției Prefectuluijudetul Braila și tuturor persoanelor interesate.
Președinte de ședință,
Calu Neculai

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR. 40
Din 10 Iulie 2015
Privind: Desfiinţarea asociaţiei sportive de drept public - Asociaţia Sportivă “ROMGAL
ROMANU”aflat sub autoritatea Consiliului Local al comunei Romanu, judeţul Brăila

Consiliul Local al comunei Romanu, judeţul Brăila,
întrunit în şedinţă ordinară publică de lucru, azi data de mai sus

Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Romanu, judeţul Brăila, domnul Vasilache Dumitru;
Raportul comisiilor de specialitate, ale Consiliului Local;
În temeiul art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (1), art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă desființarea asociaţiei de drept public - Asociaţia Sportivă “ROMGAL ROMANU”
aflat sub autoritatea Consiliului Local al comunei Romanu, judeţul Brăila.

Art. 2. Primarul comunei domnul Vasilache Dumitru va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

Art. 3. Prin grija domnului Zainea Cristian George, secretarul comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la
cunoștința celor interesați.

Președinte de ședință,

Contrasemnează
secretarul comunei,

Chiriac Dinu

Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
HOTĂRÂREA NR. 41
din 10 Iulie 2015

Privind: Participarea Comunei Romanu la înființarea Asociației Club Sportiv “ROMGAL ROMANU”

Consiliul Local al comunei Romanu, judeţul Brăila,
întrunit în şedinţă ordinară publică de lucru, azi data de mai sus

Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Romanu, judeţul Brăila, domnul Vasilache Dumitru privind
asocierea și înființarea de către Consiliul Local al comunei Romanu a Asociaţiei Club Sportiv “ROMGAL
ROMANU”;
Raportul compartimentului financiar-contabil;
Raportul comisiilor de specialitate, ale Consiliului Local;
Luând act de prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările
ulterioare, Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 privind Asociații și fundații, cu modificările și completările
ulterioare, precum și de prevederile art. 36 alin. (6) și (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (1), art. 45 alin. (1) și alin (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă participarea Comunei Romanu la înființarea Asociației Club Sportiv “ROMGAL
ROMANU”, structură sportivă de drept privat cu personalite juridică, fără scop lucrativ, potrivit Actului
constitutiv din Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă ca Comuna Romanu să participe la înfiinţarea Asociației Club Sportiv “ROMGAL
ROMANU” cu suma de 10.000 lei.
Art. 3. Se aprobă Statutul Asociației Club Sportiv “ROMGAL ROMANU”, potrivit Anexei nr. 2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Asociația Club Sportiv “ROMGAL ROMANU” asigură dezvoltarea mișcării sportive de
performanță, pe raza comunei Romanu, conform obiectului de activitate.
Art. 5. Mijloacele financiare ale Asociației Club Sportiv “ROMGAL ROMANU”, sunt asigurate din
venituri proprii, sume de la bugetul de stat sau bugetul local, acordate de organele administrației publice locale
pentru finanțarea programelor sportive realizate. Finanțarea de la bugetul local se va realiza pe baza Hotărârii
Consiliului Local.
Art. 6. Se aprobă ca președintele Asociației Club Sportiv “ROMGAL ROMANU” să fie neremunerat.
Art. 7. Se împuternicește d-l CHIHAIA DAN-LUCIAN, domiciliat în sat Romanu, str. Trandafirului nr.
46, comuna Romanu, judeţul Brăila, identificat cu CI, seria XR, nr. 442399, eliberat la data de 04.02.2013, de
către SCPLEP Brăila, având CNP 1700602090018, să încheie Actul constitutiv în vederea înființării Asociației
Club Sportiv “ROMGAL ROMANU”.
Art. 8. Se împuternicește d-l primar VASILACHE DUMITRU să încheie contractul de comodat necesar
pentru sediul Asociației Club Sportiv “ROMGAL ROMANU”.
Art. 8. Primarul comunei Romanu, domnul VASILACHE DUMITRU, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 9. Prin grija domnului Zainea Cristian George, secretarul comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la
cunoștința celor interesați.

Președinte de ședință,

Contrasemnează
secretarul comunei,

Chiriac Dinu

Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A Nr.43
Din 24 Iulie 2015
Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 2015
Consiliul local Romanu intrunit in sedinta extraordinara la data de 24.07.2015;
Avand in vedere:
-Adresa nr.55260/13.07.2015 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila prin care modifică
sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor deșcentralizate a bugetului local și modificarea
cheltuielilor de personal pentru bugetul centralizat din cadrul UAT Romanu împreună cu Deciziile nr.19 și 20
care face parte integrantă din adresa de mai sus menționată;
Raportul d-nei Referent Radu badiu nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate; cu privire la
necesitatea aprobării rectificării bugetului local ;
In baza Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
In baza legii nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare privind Legea educației naționale
In baza Legii nr.13/2011 privind aprobarea OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii
nr.273/2006 privind finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare;
In conformitate cu art.36,alin..1,2 lit. c şi alin. 4 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art. 45,alin.2 lit. a din Legea nr.215/2001 republicata cu modificarile ulterioare privind
administratia publica locala
H O T A R A S T E:
Art.1. Se rectifică bugetul local la învățămănt cu suma de 19 mii lei astfel:
-Sume defalcate din TVA pe Trim.III ----------------------------- + 19 mii lei
-Pentru plata salariilor din învățămănt ---------------------------- + 19 mii lei
Art.2.Se aprobă redistribuirea între UAT-uri a nivelului maxim al cheltuielilor de personal cu
următoarea influență:
Plafon inițial – 1089 mii lei
Plafon rectificat – 1108 mii lei
Influențe - + 19 mii lei
Art.3. Se rectifică bugetul local la administrație prin transferul sumei de 25 mii lei din trim.IV în
trim.III 2015 astfel:
Trim.III.
Trim.IV.
Cap.610210
- 25 mii lei
Cap.510210
+ 25 mii lei
Art .4. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va duce la
îndeplinire prezenta hotarare.
Art.5. D-ul Zainea Cristian George ,secretar de comună , va face publică prin orice mijloace de
informare Instituției Prefectului,Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila și tuturor persoanelor
interesate.
Președinte de ședință,
CONTRASEMNEAZĂ,
Chirpac Gheorghe
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A Nr.45
Din 27 August 2015
Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 2015
Consiliul local Romanu intrunit in sedinta extraordinara la data de 27.08.2015;
Avand in vedere:
-Adresa nr.57147/04.08.2015 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila prin care comunică
sumele defalcate din TVA și cota de 18,5% din impozitul pe venit repartizate prin Decizia nr.23/4.08.2015 a
Sefului Admiinistratiei Judetene a Finantelor Publice Braila și adresa nr.58316/13.08.2015 a Administrației
Județene a Finanțelor Publice Brăila prin care comunică nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat
pentru bugetul centralizat al UAT Romanu pe anul 2015 conform Deciziei nr.24/13.08.2015 ,care face parte
integrantă din adresele de mai sus menționate și Hotararea nr.121/29.07.2015 a Consiliului Judetean Braila;
Raportul d-nei Referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate; cu privire la
necesitatea aprobării rectificării bugetului local ;
Avizele comisiilor de specialitate;
In baza Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
In baza legii nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare privind Legea educației naționale
In baza Legii nr.13/2011 privind aprobarea OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii
nr.273/2006 privind finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare;
In conformitate cu art.36,alin..1,2 lit. c şi alin. 4 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art. 45,alin.2 lit. a din Legea nr.215/2001 republicata cu modificarile ulterioare privind
administratia publica locala

H O T A R A S T E:

Art.1. Se rectifică bugetul local la învățămănt cu suma de 22 mii lei astfel:
-Sume defalcate din TVA pe Trim.III ----------------------------- + 22 mii lei
- Hotărări Judecatoresti din învățămănt ---------------------------- + 22 mii lei
Art.2.Se aprobă redistribuirea între UAT-uri a nivelului maxim al cheltuielilor de personal cu
următoarea influență:
Plafon inițial – 1108 mii lei
Plafon rectificat – 1138 mii lei
Influențe - + 30 mii lei
din
care:
+ 22 mii lei unități învățămănt
+ 8
mii lei pentru UAT. la cap.51.02.10
Art.3. Se rectifică bugetul local la administrație pentru cheltuieli salariale aduse din trim.IV în
trim.III 2015 astfel:

Trim.III.
Trim.IV.
Cap.61.02.10
- 10 mii lei
Cap.67.02.10
- 6 mii lei
Cap.51.02.10
+ 16 mii lei
Art.4. Se rectifiică bugetul local pentru plata lucrărilor ce au fost efectuate la obiectivul “Modernizare
drum communal DC 2 km.9+100-Km14+000 Oancea - Romanu” fiind virate de Ministerul Dezvoltării
Regionale suma de 239.083,17 lei astfel:
Trim.III
Cap.42.65.00
+ 239.083,17 lei
Cap.84.02.71
+ 239.083,17 lei
Art.5. Se rectifică bugetul local cu suma de 562.808,90 lei în urma asocierii judetului Braila prin
Consiliul Judetean Braila,cu comuna Romanu prin Consiliul local Romanu din bugetul propriu al judetului
Braila astfel:
- Inființare parc joacă pentru copii și teren de sport în com.Romanu
-Lucrări de extindere clădire,realizare instalație termică,înlocuit instalație electrică,zugrăveli la Scoala
Gimnazială Romanu
Cap. 43.02.09
+ 562.808,90 lei
Cap.70. 02.71
+ 242.808,90 lei
Cap.65.02.71
+ 320.000,00 lei
Contribuția Consiliului local Romanu pentru finanțarea celor două proiecte este de 566.445 lei fiindcă la
începutul anului 2015 au fost prevăzuți doar 500.000 lei iar diferenta de 67.000 lei va fi acoperită din excedentul
anilor prcedenți.
Art .6. D-ul Vasilache Dumitru,primar, va duce la îndeplinire prezenta hotarare prin d-na Radu Badiu
Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate .
Art.7. D-ul Zainea Cristian George ,secretar de comună , va face publică prin orice mijloace de
informare Instituției Prefectului,Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila și tuturor persoanelor
interesate.

Președinte de ședință,
Chirpac Gheorghe

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.46
Din 27 August 2015

Privind: acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant al Comunei
ROMANU in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO
DUNAREA” Braila

Consiliul Local al Comunei Romanu, judetul Braila, întrunit în ședința ordinară la data de
27.08.2015 ;
Avand in vedere:
- Adresa nr. 799 din 06.08.2015 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila,
privind necesitatea acordarii exprese in prealabil a unui mandat special prin Hotarare a Consiliului Local al
Comunei Romanu - reprezentantului sau - Primarul Comunei Romanu, in Adunarea Generala a Asociatiei,
pentru a vota:
•

aprobarea ajustarii tarifului serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare si
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propuse de concesionar, cu respectarea prevederilor
art.9, din contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca obiect “Delegarea gestiunii prin
concesiune a serviciuluide transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si
depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”;

•

aprobarea Actului Aditional nr. 4 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca obiect:
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de
colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”.
-

Hotararea nr.3 din 14.02.2013 privind “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de

transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la depozitul
ecologic Muchea”, prin procedura de licitatie deschisa, aprobata in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila;

2.
- Hotararea Consiliului Local al Comunei Romanu privind aprobarea delegarii prin concesiune a
serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la
Depozitul ecologic Muchea;
- Contractul de concesiune nr.390/287 din 17 iunie 2013, avand ca obiect “Delegarea gestiunii prin
concesiune a serviciuluide transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si
depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea” - art.9 alin (4) alin (5) si alin (6);
- Contractul de asociere nr. 128/20.12.2013, art. 6 alin (4), alin (5) si alin (6) privind realizarea
contractului avand ca obiect “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de
la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”
- Avizele Comisiilor de specilitate;
- Prevederile art.16 alin.3 lit.d) si lit.i) coroborate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila;
In temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit. d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) punctul 14 si
alin.7 lit.a), art.37, art.45 alin.1, art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1 -

Se imputerniceste d-ul Vasilache Dumitru, primarul comunei Romanu, ca reprezentant al

Consiliului Local al comunei Romanu, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO
DUNAREA” Braila, sa voteze:
•

aprobarea ajustarii tarifului serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare si
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propuse de concesionar, cu respectarea prevederilor
art.9 din contractul de concesiune nr 390/287/17.06.2013, avand ca obiect: “Delegarea gestiunii prin
concesiune a serviciuluide transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si
depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea;

•

aprobarea Actului Aditional nr. 4 la Contractul de concesiune nr. 390/287/17.06.2013 avand ca obiect:
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de
colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”;

Actul Aditional nr. 4 se va incheia intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”
Braila, in calitate de concedent, in numele si pe seama membrilor Asociati si SC RECORWOOD SRL,
in calitate de concesionar.
Art.2. Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”

Braila,

cu sediul in municipiul Braila, str Soseaua Buzaului nr. 3A – corp 2, judetul Braila, inscrisa in Registrul

Asociatiilor si Fundatiilor de la Grefa Judecatoriei Braila, cu nr. 20 /10.07.2009 , al carei membru este Comuna
Romanu, să semneze - în numele si pe seama comunei Romanu - Actul Aditional nr. 4 la Contractul de
concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de
transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la depozitul
ecologic Muchea”, prin reprezentantul sau legal Presedintele Interimar al Asociatiei, Domnul Chirita
George Fanel.
Art.3. Se mandateaza Domnul Vasilache Dumitru, Primarul comunei Romanu , să avizeze Actul
Aditional nr. 4 la la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca obiect: “Delegarea gestiunii prin
concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si
depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”, in calitate de reprezentant legal al comunei Romanu.

Art.4 - Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Domnul Primar Vasilache Dumitru personal
prin participarea la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”
Braila.
Art.5 - Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicata Instituției Prefectuluijudețul Brăila,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila si altor institutii interesate.

Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 27.08.2015, cu un numar de 10 voturi din numarul total
de 11 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CHIRPAC GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR COMUNĂ
ZAINEA CRISTIAN GEORGE

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro

H O T Ă R Â R E Nr. 48
din 30 Septembrie 2015
privind : numirea unui consilier local în comisia pentru întocmirea temei de proiect la
lucrările de amenajament pastoral la islazul comunal.
Consiliul Local al comunei Romanu, judetul Braila în ședința ordinară din 30.09.2015:
Având în vedere :
- Raportul d-lui ing.agonom Dragostin Marian,consilier, cu privire la numirea unui
consilier local în comisia pentru întocmirea temei de proiect la lucrările de amenajament pastoral
la islazul comunal, aflat în proprietatea privatã a comunei Romanu.
-Avizele Comisiilor de specialitate;
-Prevederile Legii nr.86/2.07.2014 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2013,modificată,
privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
-Prevederile Ordinului Nr. 226/235 / 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea
activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung;
-Prevederile HGR nr.78/4.02.2015 privind modificarea și completarea Normelor
metodologice pentru aplicarea OUG nr.34/2013 și pentru modificarea si completarea Legii
fondului funciar nr.18/1991;
-Prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime
de animale pe hectar de pajiste;
- Hotararea nr. 1064/2013,modificată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea
pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
2.
În baza art. 36, alin.(1), alin(2), lit.c si alin (5),lit. a art. 45, alin (3) si art 123 din
Legea nr. 215/2001, republicata,
In temeiul art. 45, alin (3) din Legea nr. 215/2001,republicată și modificată ulterior,
privind administratia publica locala.
HOTARASTE:

Art.1.Se aprobă ca d-ul(d-na)Chihaia Dan Lucian,viceprimar,consilier local, să facă parte
din comisia de avizare și să participe împreună cu un reprezentant al primarului,cu specialiștii
care întocmesc amenajamentul pastoral și reprezentanții utilizatorilor pășunilor de pe raza
comunei noastre.
Art.2.D-ul primar Vasilache Dumitru,va răspunde de desfășurarea studiului în vederea
analizării principalelor probleme referitoare la amenajarea pășunilor.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Brăila,spre afișare la
avizierul primariei si tuturor persoanelor interesate;

Președinte de ședință,
Chirpac Gheorghe

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro

H O T A R A R E A NR.49
Din 30 Septembrie 2015
Privind: numirea d-lui(nei) Chirpac Gheorghe,consilier ,ca reprezentant al Consiliului local în Consiliul de
administraţie al Scolii Gimnaziale Romanu.

Avănd în vedere adresa nr.1720/17.09.2015 a Scolii Gimnaziale Romanu,cu privire la necesitatea numirii unui
consilier local în Consiliul de administraţie al Scolii Romanu ;
Avănd în vedere avizele Comisiilor de specialitate ;
In conformitate cu art.96 alin. 2 lit. a din Legea nr.1/5.01.2011 privind Legea Educatiei Nationale si Cercetarii
Științifice,art.35 din Ragulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar,aprobat prin Ordin
MEN nr.4619/22.09.2014 privind metodologia cadru de organizare si funcționare a consiliului de administratie dijn unitatil
invatamant preuniversitar , emis de Ministrul Educatiei Nationale si Cercetarii;
In baza art.36 alin. 1,2 lit. e,alin. 6 lit. a,pct.1 din Legea nr.215/2001 republicată si modificata ulterior;
In temeiul art. 45 alin. 1 şi alin. 6 din Legea nr.215/2001 republicată si m odificata ulterior privind administraţia
publică locală;

H O T A R A S T E :

Art.1.Se numeşte d-ul(na) Chirpac Gheorghe,consilier,în Consiliul de administraţie la Scoala Gimnazială Romanu cu
de decizie în domeniul administrativ.
Art.2. D-ul Primar al comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărăre.
Art.3. D-ul Secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare Instituţia Ptefectului,Directorului Sco
Gimnaziale Romanu şi tuturor persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Chirpac Gheorghe

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A Nr.50
Din 30 Septembrie 2015
Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 2015
Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinara la data de 30.09.2015;
Avand in vedere:
-Adresa nr.62248/28.09.2015 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila prin care se emite
Decizia nr.29/28.09.2015 privind redistribuirea intre UAT-uri a nivelului maxim al cheltuielilor de personal
afferent bugetului general centralizat al UAT-urilor pe anul 2015 care face parte integrantă din adresa de mai sus
menționată;
Avizele comisiilor de specialitate;
Raportul d-nei Referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate; cu privire la
necesitatea aprobării rectificării bugetului local ;
In baza Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
In baza Legii nr.13/2011 privind aprobarea OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii
nr.273/2006 privind finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare;
In conformitate cu art.36,alin..1,2 lit. c şi alin. 4 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art. 45,alin.2 lit. a din Legea nr.215/2001 republicata cu modificarile ulterioare privind
administratia publica locala
H O T A R A S T E:
Art.1. Se rectifică bugetul local la învățămănt cu suma de 25 mii lei astfel:
Plafon initial
Influențe
Plafon rectificat
1138 mii lei
+ 25 mii lei
1163 mii lei
Art.2.Se aprobă redistribuirea cheltuielilor de personal cu 50 mii lei astfel:
Cap.68.02.10 - asistenti personali
- 25 mii lei
Cap.68.02.57 - indemnizatii asistenti personali
- 25 mii lei
Cap.51.02.10 - administrație
+44 mii lei
Cap.61.02.10 – ordine public
+ 6 mii lei
Art .3. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va duce la
îndeplinire prezenta hotarare.
Art.4. D-ul Zainea Cristian George ,secretar de comună , va face publică prin orice mijloace de
informare Instituției Prefectului,Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila și tuturor persoanelor
interesate.

Președinte de ședință,
Chirpac Gheorghe

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A Nr.52
Din 26 Octombrie 2015
Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 2015
Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinara la data de 26.10.2015;
Avand in vedere:
Expunerea de motive a primarului privind necesitatea rectificarii bugetului local pe anul 2015;
Raportul d-nei Referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate; cu privire la
necesitatea aprobării rectificării bugetului local ;
Avizele comisiilor de specialitate;
In baza Ordonantei de Urgentă nr.41/30.09.2015 privind modificarea si completarea unor acte
normative,precum si pentru reglementarea unor măsuri bugetare;
In baza Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
In baza Legii nr.13/2011 privind aprobarea OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii
nr.273/2006 privind finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare;
In conformitate cu art.36,alin..1,2 lit. c şi alin. 4 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art. 45,alin.2 lit. a din Legea nr.215/2001 republicata cu modificarile ulterioare privind
administratia publica locala
H O T A R A S T E:
Art.1. Se rectifică bugetul local cu suma de 70 mii lei astfel:
Venituri
cap.30.02.05.30 ------------------------ = + 70 mii lei
Cheltuieli cap. 51.02.10------------------------------= + 107 mii lei
cap. 61.02.10------------------------------= + 11 mii lei
cap. 67.02.10 -----------------------------= + 7 mii lei
cap. 68.02.57-----------------------------= - 55 mii lei
__________________
TOTAL ------------ = + 70 mii lei
Art .2. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va duce la
îndeplinire prezenta hotarare.
Art.3. D-ul Zainea Cristian George ,secretar de comună , va face publică prin orice mijloace de
informare Instituției Prefectului,Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila și tuturor persoanelor
interesate.

Președinte de ședință,

Găzdoiu Petre

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
HOTARAREA Nr.53
Din 26 Octombrie 2015
Privind: aprobarea Programelor activităților edilitar-gospodărești și a întreținerii drumurilor de
imnteres local ce se vor desfășura în anul 2016
Avănd în vedere adresele nr.179007 și 17010 din 13.10.2015 a Directiei Tehnice si Lucrari Publice din
cadrul Consiliului Judetean Braila;
Avand in vedere referatul și informarea d-lui Chihaia Dan Lucian,viceprimar, cu privire la necesitatea
intocmirii Programelor activităților edilitar-gospodărești și a întreținerii drumurilor de interes local ce se vor
desfășura în anul 2016
Avizele comisiilor de specialitate;
In conformitate cu OGR nr.21/2002 privind gospodărirea localitatilor urbane si rurale,modificata si
completată prin Legea nr.515/2002;
In conformitate cu OUG nr.43/1997,republicată privind regimul drumurilor precum si pentru evitarea
blocării acestora în perioada timpului nefavorabil;
In conformitate cu HGR nr.778/11.11.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.416/2001modificata si completata aprobata prin HG nr.50/2011 privind venitul minim garantat;
In conformitate cu OUG nr.42/21.03.2013 privind modificarea si completarea legii nr.416/2001 privind
VMG precum și pentru modificarea Legii nr.277/2010 perivind alocația pentru susținerea familiei;
In baza art.36 alin. 1,2,lit. a ,d,alin. 3 lit.b,alin. 4 lit. a, alin. 6 lit.a,pct.2 din Legea nr.215/2001
republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicata in 2007 privind administratia publica locala;
H O T A R A S T E :
Art.1 Se aprobă Planul anual de lucrari sau actiuni edilitar –gosodărești de interes local pe anul 2016
beneficiarilor de ajutor social fara a se depasi regimul normal de lucru si cu respectarea Normelor de Securitate
și Igienă a Muncii conform anexei nr.__care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Se aprobă Programul pentru întreținerea drumurilor de interes local pentru anul 2016 conform
anexei nr.__care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.D-ul Chihaia Dan Lucian,viceprimar,va intocmi Planurile anuale de lucrari sau actiuni edilitar –
gosodărești de interes local și a întreținerii drumurilor ce se vor desfășura în anul 2016
Art.4.D-na Toma Elena,responsabil cu asistenta sociala va afisa la loc vizibil Planul de lucrari de interes
local,lista cu beneficiarii de ajutor social precum si a persoanelor care urmeaza sa efectuieze orele de munca.
Art.5.D-ul secretar de comuna va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Găzdoiu Petre

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.54
Din 26 Octombrie 2015
Privind : Stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență,altele decăt cele stabilite
de art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile și completarile ulterioare.
Consiliul local întrunit în sedinta ordinara la data de mai sus mentionata;
Avănd în vedere Expunerea de motive a primarului cu privire la necesitatea acordării ajutoarelor de
urgentă altele decat cele stabilite de VMG. și raportul de necesitate din partea Compartimentului contabilitate;
Avizele comisiilor de specialitate;
Conform art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile
ulterioare;
Conform art.41-48 din HG nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completată;
In baza art.36 alin.2 lit.d si alin.6 ,pct.2 din Legea nr.215/2001;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locală,republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1.Se stabilesc situațiile care motivează acordarea ajutoarelor de urgență,altele decăt cele stabilite de
art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare,conform
anexei nr.1,care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Acordarea ajutoarelor de urgenta si cuantumul acestora se vor face prin dispozitie scrisă a
primarului la solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure pe baza declaratiei pe proprie
raspundere,insotită de actele doveditoare în funcție de situatia pentru care se solicita ajutorul de urgenta,numai
după efectuarea unei anchete sociale de către inspectorul de asistenta socială din c adrul primariei,prin care se
certifică situatiile de necesitate si numai in situatii temeinic justificate în cuantum cuprins intre suma de 300 lei
si 1000 lei.
Art.3.Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenta se suporta din bugetul local în limitele
fondurilor bugetare aprobate.
Art.4. a)In cazul decesului unei persoane singure ,primarul poate dispune acordarea ajutorului
reprezentand o parte diin cheltuielile cu înmormăntarea.
b)Ajutorul se acordă unei singure persoane care,poate fi după caz soțul supraviețuitor
/supraviețuitoare,copilul părinte,tutorele,curatorul,mostenitorul in conditiile dreptului comun sau,in lipsa
acestuia,persoana care dovedește ca a suportat cheltuielile cu înmormăntarea.
c) Ajutorul se poate acorda pe baza de cerere insoțită de următoarele acte după caz:
- certificatul de deces original/copie
-actul de identitate al solicitantului

2.
-actul de stare civilă al solicitantului din care să reiasă relațiade rudenie cu decedatul sau după caz,acte care
atestă calitatea de mostenitor,tutore,curator.
-dovezi privind suportarea cheltuielilor de inmormantare.
Art.5.Solicitantii ajutoarelor de urgenta sunt obligati sa depuna la primarie următoarele documente astfel
ca documentatia trebuie sa cuprindă:
-cererea
-copie act identitate solicitant
-copie acte identitate ale membrilor familiei care locuieste cu solicitantul
-copii certificate de nastere ,căsătorie,deces(după caz)
-cupoane pensii eliberate in luna curentă sau luna anterioară depunerii cererii pentru ajutorul de urgenta(dacă
este cazul)
-adeverinte de salarizare privind veniturile nete realizate de catre solicitanti si membrii familiei in luna curenta
depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenta
-adeverinte din care sa reiasa statutul de elev sau student sau daca beneficiaza de bursa curenta depunerii cererii
pentru acordarea ajutorului de urgenta.
-acte medicale din care sa reiasa starea de sanatate a solicitatntului precum si retete prescrise de medicul
specialist(in caz ca solicita bani pentru investigatii medicale,interventie,tratament medical de
specialitate,asigurarea medicamentelor,procurarea de dispozitive)retete medicale necompensate prescrise de
medicul de familie si costul fiecarui medicament
-adeverinta/certificat fiscal privind venitul
-procesul – verbal de constatare,stingere a incendiului eliberat de seful SVSU Romanu sau ISU Braila(cănd este
cazul)
-facturi fiscale insotite de chitante sau chitante in original pe numele celui care face solicitarea care sa reliefeze
cheltuielile de inmormantare
-copie facturi utilitati-după caz;
-alte documente justificative care vin in sustinerea cererii privind acordarea ajutorului de urgenta;
Art.6.Nu pot beneficia de ajutoare de urgentă prevazute in prezenta hotarare,persoanele care detin
in proprietate clădiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu,si mijloace de
transport(autoturisme,autocamioane,autoutilitare,autobuze,rulote,barci cu motor,motociclete,motorete,scutere de
apă,iahturi si altele.
Art.7.De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-ul primar al comunei Vasilache Dumitru
si compartimentul contabilitate.
Art.8.D-ul secretar de comuna,va comunica persoanelor intereste si Instituției Prefectului –judetul Braila

Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza,
Secretar comună,

Găzdoiu Petre
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.55
Din 26 Octombrie 2015

Privind : Stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au
săvârşit infracţiuni, contravenţii constatate prin procesele-verbale, vor presta
muncă neremunerată în folosul comunităţii, ca obligaţie stabilită de către instanţa de
judecată

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.
2015,
Având în vedere :
-Proiectul de hotărâre al primarului comunei Romanu;
-Expunerea de motive a primarului pentru aprobarea proiectului privind stabi- lirea
domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au săvârşit infracţiuni,
contravenţii constatate prin procesele-verbale, vor presta muncă neremu- nerată în folosul
comunităţii, ca obligaţie stabilită de către instantele de judecata;
-Avizul Comisiilor de specialitate a Consiliului Local Romanu;
-Prevederile art. 16 coroborat cu art. 2 din Ordonanţa nr. 55 /2002 privind regimul juridic
al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale;
- Prevederile Legii nr. 286/2009 – Lege privind Codul Penal, referitoare la regimul juridic
al obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii de către persoanele care au
săvârşit infracţiuni şi au fost sancţionate într-una dintre următoarele modalităţi neprivative de
libertate: Înlocuirea pedepsei amenzii neexecutate cu muncă în folosul comunităţii (art. 64),
Amânarea aplicării pedepsei [art. 85 alin. (2) lit.b)] şi Suspendarea sub supraveghere a executării
pedepsei [art. 93 alin. (3)]
- Prevederile art. 5 alin. (2) lit. c) şi art. 9 din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţilor
- In baza prevederilor art. 36 alin. (2)lit.a,d,alin (6)lit.a din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

