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 29 Ianuarie 2016
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 Zainea Cristian,inspector de protectie civila Romanu:
-Avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local comunal;
In baza OG nr.88 din 2001 privind înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru situ
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 s
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 s
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 anexelo
nr.1-11 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 ședintă,
Chiriac Dinu

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.4
Din 2 Februarie 2016
Privind: Aprobarea bugetului local și lista de investiții comunei Romanu,judeţul Brăila pe anul 2016.
Avănd în vedere:
-Raportul d-nei Radu Badiu Nicoleta,referent, privind necesitatea adoptării bugetului local pe anul 2016;
–Adresele AJFP Brăila nr.69.782/29.12.2015,nr.69.873/30.12.2015,nr. 36.344/25.01.2016 și
nr.69.873/30.12.2016 precum si Deciziile nr. 35 și 36/2015 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA și
a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat pe anul 2016.
-Anexei nr.1 al Consiliului Judetean Braila privind repartizarea procentului de 20% din sume defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
capital si pentru cofinantarea de proiecte de dezvoltare locală și infrastructură pe anul 2016 și repartizarea
sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pe anul
2016;
Avizele celor trei comisii de specialitate;
In baza art.50 din Legea nr.273/2006 cu modificarile ulterioare privind finantele publice locale pentru
repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.
In baza Legii nr.339 /2015 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2016;
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.227/2015 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:

I.Se aprobă utilizarea definitivă a excedentului din anul 2015 conf.art.5.13.3 lit.b din Odinul
nr.4075/18.12.
2015.
II. Art.1. Se aprobă bugetul local detailat la venituri pe capitole si subcapitole cu suma de 4.699 mii lei şi
la cheltuieli pe capitole şi subcapitole 4.699 mii lei pe anul 2016 ,conform anexei ,care face parte integrantă din
prezenta hotărăre.
Art.2.Se aproba bugetul local din sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate în sumă de 853 mii lei din care:
- 595 mii lei cheltuieli salariale si contributiile aferente acestora din institutiile de invatamant;
- 67 mii lei cheltuieli prevazute pentru desfasurarea in conditii normale a procesului de invatamant;

- 189 mii lei finantarea asistentilor personali;
- 2 mii lei cheltuieli pentru incalzirea locuintelor beneficiarilor de ajutor social;
Art.3.Se aprobă suma de 600 mii lei din TVA pentru drumuri si suma de 575 mii lei din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale din care 260 mii lei pentru cofinantari ale proiectelor in derulare.
Art.4.Se aprobă suma de 127 mii lei reprezentand estimarea cotei de 41,75% din impozitul pe venit si
suma de 411 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale.
Art.5.Se aprobă lista de investitii și lucrari propuse a se realiza prin achizitii publice in anul 2016 ,care
face parte integranta din prezenta hotărăre.
Art.6. D-ul Primar,Vasilache Dumitru si d-na Radu Badiu Nicoleta,Referent in cadrul
Compartimentului contabilitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărări.
Art.7. Prin grija Secretarului comunei,prezenta hotărăre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi.

Președinte de ședință,
Nicolae Marian Florin

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.6
Din 23 Februarie 2016
Privind: aprobarea completarii Strategiei - actualizate - de stabilire, modificare si / sau
ajustare a preturilor si tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
delegate Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A., pe anii 2016 si 2017 si a
Actului Aditional nr.4 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si
de canalizare nr.670 din 10.09.2009.
Consiliul Local al Comunei Romanu, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinară la
data de 23.02. 2016 ;
Având in vedere:
-Adresa nr.262 din 10.02.2016 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;
-Adresa nr.1643 din 23.12.2015 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;
- COMPLETAREA Strategiei - actualizate - de stabilire, modificare si / sau ajustare a
preturilor si tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare delegate
Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A., pe anii 2016 si 2017,cu
documentatia anexa;
- Hotararea nr.22 din 4 Mai 2010 privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la
Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
nr.670 din 10.09.2009 - a Consiliului Local al Comunei Romanu;
- Hotararea nr.48 din 16 decembrie 2010 privind aprobarea Actului Aditional nr.2 la
Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
nr.670 din 10.09.2009 - a Consiliului Local al Comunei Romanu;
- Actul Aditional nr.4 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 10.09.2009;
- Prevederile alin.4) ale Articolului 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit din
-Capitolul I – Sistemul Financiar, Titlul II – Sistemul Financiar si Sistemul Contabil –
Dispozitii Generale din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apa si de canalizare nr.670 din 10.09.2009, potrivit carora “Prin acceptarea si semnarea
prezentului Contract de delegare a gestiunii, Delegatarul accepta aceasta strategie de stabilire a
preturilor si tarifelor. Acceptarea strategiei de stabilire a preturilor si tarifelor prezentata

reprezinta automat si hotararea de aprobare a preturilor si tarifelor viitoare ale Serviciilor pe care
Operatorul le va calcula conform metodologiei prezentate”;
- Prevederile Art.35 alin.3 din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
nr.241/2006 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.679 din 7.IX.2015,
potrivit carora “Strategia tarifara se elaboreaza de catre asociatia de dezvoltare
intercomunitara pentru o perioada de minimum 5 ani, se actualizeaza ori de cate ori este
necesar, si se aproba prin hotarare a fiecarei unitati administrativ teritoriale membre a
asociatiei de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de
canalizare.Strategia tarifara constituie conditie de finantare a proiectelor de investitii in
infrastructura de apa realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat si / sau din fonduri
nerambursabile”;
- Prevederile Art.36 alin.1 din Legea nr.241/2006 republicata, potrivit carora
“Operatorul are dreptul sa solicite periodic ajustarea preturilor si tarifelor, in functie de
modificarile intervenite in structura costurilor”;
- Prevederile Art.36 alin.5 din Legea nr.241/2006 republicata, potrivit carora
“Avizarea preturilor si tarifelor pentru operatorii cuprinsi in programe de finantare externa se
realizeaza de catre A.N.R.S.C. in conformitate cu prevederile acordului de imprumut”;
- Prevederile Articolului 56 - Modificarea de comun acord - din Capitolul III Modificarea termenilor si conditiilor prezentului Contract de Delegare, din Titlul IV Dispozitii Finale din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 10.09.2009;
- Prevederile art.4, art.5 alin.1) litera g) punctele 1, 2, 4 si 5 si alin.) litera i) din
Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;
- Referatul de aprobare al primarului la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Completarii
Strategiei - actualizate - de stabilire,modificare si / sau ajustare a preturilor si tarifelor serviciilor
publice de alimentare cu apa si de canalizare delegate Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice
Dunarea Braila S.A.,pe anii 2016 si 2017, si a Actului Aditional nr.4 la Contractul de
Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 10.09.2009;
Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.d), alin.4 lit.e) si lit.f), alin.5 lit.a), alin.6
lit.a) pct.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, coroborate cu prevederile art.35 alin.3 din Legea serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare nr.241/2006 republicata;

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba Completarea Strategiei - actualizate - de stabilire, modificare si / sau
ajustare a preturilor si tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
delegate Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A., pe anii 2016
si 2017, in forma prevazuta in Anexa 1 – parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2 (1) Se aproba Actul Aditional nr.4 la Contractul de Delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 10.09.2009, in forma

prevazuta in Anexa 2 – parte integranta din prezenta Hotarare.
(2) Actul Aditional nr.4 se va incheia intre Delegatarul Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara Dunarea Braila in numele si pe seama membrilor Asociati si Operatorul
S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A.
Art.3. Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, al
carei membru este Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Romanu, sa semneze - in
numele si pe seama Comunei Romanu - Actul Aditional nr.4 la Contractul de Delegare a
gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 10.09.2009, prin
reprezentantul sau legal Presedintele Asociatiei, domnul Aurel-Gabriel Simionescu.
Art.4. Se mandateaza domnul Dumitru Vasilache, in calitate de Primar si de
reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritoriala Comuna Romanu, sa
avizeze Actul Aditional nr.4 la Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor publice de
alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 10.09.2009 incheiat intre Delegatar si Operator.
Art.5. Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre domnul Primar Dumitru
Vasilache, in calitate de reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Romanu, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Dunarea Braila.
Art.6. Prin aparatul de specialitate al primarului prezentul proiect de Hotarare va fi comunicata
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, in cel mult 5 zile de la adoptare, si
altor institutii interesate, in termenele legal prevazute.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,

Alexandru Marcela
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.8
Din 23 Februarie 2016
Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 2016
Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinara la data de 23.02.2016;
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;
Adresa nr.37.841/11.02.2016 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila prin care a fost
emisa Decizia nr.3/2016 In a Șefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila cu privire la
repartizarea pe UAT-uri a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor;
In baza Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
In baza Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,modificata si completată cu OUG nr.63/2010
precum si stabilirea unor masuri financiare și a Legii nr.227/2015 cu modificarile si completarile 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 cu suma de 8 mii lei pe trim I. astfel:
Venituri :

Sume defalcate din TVA--------------------------------------- -

= + 8 mii lei

Cheltuieli: Invătămănt ----------------------------------------------------------

= + 8 mii lei

Art.2. Se aprobă suma de 1.432 mii lei pentru utilizarea sumelor din excedentul anului precedent
pentru acoperirea plăților pentru anul 2016.
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,
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. 10
Din 24 Martie 2016
Privind: aprobarea încheierii exerciţiului bugetar pe anul 2015
Avănd în vedere raportul d-nei Radu Badiu Nicoleta,referent-contabil din cadrul Compartimentului
contabilitate,impozite și taxe ;
Avizele 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.71/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea si depunerea situatiiiilor financiare ale institutiilor publice la 31.12.2015 ;
In baza Legii nr.339 /2015 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2016;
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.227/2015 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
2015 astfel:
- Veniturile bugetului local - prevederi : 3.663.000 lei
- realizat : 2.754.160 lei
- Cheltuielile bugetului local – prevederi : 4.998.000 lei
- realizat : 3.068.864 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,
Contrasaemnează,
Șișu Dumitru
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
H O T A R A R E A Nr.11
Din 24.03.2016
Privind: luarea unor măsuri pentru buna organizare a păşunatului pe anul 2016
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;
-Avizele Comisiilor de specialitate;
-Prevederile Legii nr.16/2.03.2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 15/2015 pentru modificarea art.2 lit d
din OUG nr.34/2013, privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,precum si pentru modificarea si completarea
OUG nr.3/2015 pentru aprobarea schemei de plăti care se aplică in agricultură in perioada 2015-2020;
-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;
In baza Legii nr.72/2002 ,republicată,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 10 Aprilie 2016 pentru învoirea ovinelor la păsunat şi data de 23.04. 2016
pentru invoirea bovinelor la păşunat iar încetarea păşunatului la 08.12. 2016
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,Inspector, 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 Institutiei Prefectuluijuetul 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.12
Din 24 Martie 2016

Privind: Aprobarea actualizarii inventarului terenurilor ocupate cu islazuri din domeniul privat al comunei
Romanu Judetul Braila.
Avand in vedere raportul d-lui Dragostin Marian, inginer agronom în cadrul Compartimentului agricol din
Primaria comunei Romanu ;
Avand in vedere avizele favorabile ale comisilor de specialitate;
In conformitate cu art.40 din Legea nr.l8/1991,republicată ,privind legea fondului funciar;
In conformitate cu art.11 ,alin.1 și 2 din Legea nr165/2013 privind măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire in natură sau prin echivalent a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada
regimului comunist din Romania și a HG nr.401/2013 privind Normele de aplicare a legii de mai sus
mentionate;
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 terenurilor ocupate cu islazuri care apartin domeniului privat
al comunei Romanu,jud.Braila,conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.2. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-ul primar al comunei RomanuJud.Braila
împreuna cu întreaga comisie locală pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si
privat al comunei noastre.
Aft.3. D-ul secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare Instituției Prefectuluijudetul Braila și tuturor persoanelor interesate.

Președinte de sedință,
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.13
Din 24 Martie 2016
Privind: modalitatea de identificare a beneficiarilor de tichete sociale în vederea participării la
învățămăntul preșcolar al copiilor provenind din familii defavorizate.
Consiliul local al comunei Romanu,judetul Braila,întrunit in sedinta ordinara la data de
24.03.2016;
Avăd în vedere:- Referatul d-nei Inspector Toma Elena,asistent social în cadrul compartimentului de Asistență socială Romanu,prin care se identifică beneficiarii stimulentelor educaționale,copiilor din învățămăntul preșcolar înregistrat sub nr.898/10.03.2016;
Avizele comisiilor de specialitate;
In conformitate cu H.G. nr.15 din 25.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.248/2015,art.4, privind stimularea participării în invatamantul preșcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță;
In conformitate cu Ordinele nr.125/28.01.2016 a Ministerului Finantelor Publice și
nr.165/1.02.2016 privind aprobarea procedurii de emitere și a modelului tichetului social pentru
gradiniță prevazute de Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățămăntul preșcolar a
copiilor provenind din familii devaforizate;
In temeiul art.36 alin.1și 2,lit.a,d,alin.4 lit.a și alin.6 lit.a pct.1,2 din Legea nr.215/2001
republicata;
In baza art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001,republicată,cu modificarile si completarile ulterioare
privind administratia publica locală;
HOTARASTE:
Art.1.Se aprobă modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulente a copiilor provenind
din familii defavorizate conform referatului care face parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.2.De aducere la îndeplinire a prezentei hotarari raspund primarul comunei Romanu și
doamna Toma Elena,Inspector ,asistent social în cadrul Compartimentului de Asistentă Socială .
Art.3.D-ul Zainea Cristian George,secretar comună va raspunde de popularizarea prin orice
mijloace de informare Institutia Prefectului-judetul Braila si tuturor persoanelor interesate.

Presedinte de sedință,
Șișu Dumitru

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 24 Martie 2016
Privind :Aprobarea casării unor obiecte de inventar aparținănd patrimoniului Unitații Administrativ
Teritoriale Romanu,judetul Braila.
Consiliul local al comunei Romanu,judetul Braila,întrunit în ședinta ordinara la data de mai sus
mentionată;
Avand in vedere:
-Referatul nr.1012/18.03.2016 al d-nei Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul Compartimentului
financiar-contabil,privind aprobarea scoaterii din functiune și casarea unor mijloace fixe din gestiunea
Primariei comunei Romanu,judetul Braila;
-Referatul nr.541/9.03.2016 și inregistrat la Primaria Romanu sub nr.864/09.03.2016,al d-nei Dir.Scoala
Gimnaziala Romanu,Ioan Georgiana privind aprobarea scoaterii din functiune și casarea unor mijloace fixe din
gestiune.
-Cererea nr.4695/18.12.2015 al d-nei Coman Mihaela,bibliotecar al comunei Romanu,privind
aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor mijloace fixe de la Biblioteca comunală ;
-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Romanu;
In baza Legii nr.82/1991 a Contabilitatii,reactualizată,cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza OFFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor,datoriilor și capitalurilor proprii;
In baza OG nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune,casare si
valorificarea activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului;
In baza HG nr.909/1997,modificată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale,modificată si
completată prin OG nr.54/1997;
In conformitate cu art.36 alin.2 lit. c din Legea nr.215/2001,republicată,cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul art.45 alin.3 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001,republicată,cu modificarile si
completarile ulterioare privind administratia public locală;

HOTARASTE :
Art.1.Se aprobă scoaterea din funcțiune si casarea totală a mijloacelor fixe aflate în gestiunea Primariei
comunei Romanu,judetul Braila,a unui număr de 23 poziții,în sumă de 2.879,62 lei ,valoare de
inventar,conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.2.Se aprobă scoaterea din funcțiune si casarea totală a mijloacelor fixe aflate în gestiunea Scolii
Gimnaziale Romanu,judetul Braila,a unui număr de 67 poziții,în sumă de 36.002,69lei,valoare de
inventar,conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.3.Se aprobă scoaterea din funcțiune si casarea totală a mijloacelor fixe aflate în gestiunea Bibliotecii
comunale Romanu,judetul Braila,a unui număr de 369 poziții,în sumă de 143,24 lei,valoare de
inventar,conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.4. D-ul Vasilache Dumitru,Primarul comunei Romanu și d-na Radu Badiu Nicoleta,
Referent in cadrul Compartimentului Contabilitate,vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.5.D-ul Zainea Cristian George,Secretar comună va face cunoscută prezenta Institutiei Prefectuluijudetul Braila si 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.15
Din 24 Martie 2016
Privind: aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare necesare gestionarii
situatiilor de urgenta pentru anul 2016 .

Avănd în vedere:
-Informarea d-lui Vasilache Dumitru,primar al com.Romanu,jud,Braila:
-Avizele Comisiilor de specialitate;
In baza OG. nr.88din 2001 privind înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru situ
de urgenţă;
In baza Legii nr.307din 2006,art.4,modificată,privind apărarea împotriva incendiilor şi a OMAI nr.132 din
2007,art.6 privind 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 s
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 situaţi
de urgenţă pe anul 2016 la nivelul comunei Romanu care face parte integranta 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,
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.17
Din 21 Aprilie 2016
Privind : aprobarea asocierii Comunei Romanu prin Consiliul Local Romanu ,cu Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila,pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de constructii –
infiintare parc de joaca pentru copii si teren sport sat Romanu si lucrari de extindere clădire,realizare
instalatie termica,inlocuit instalatie electrică,zugraveli la Scoala Gimnaziala sat Romanu.
Consiliul Local al comunei Romanu intrunit in sedinta ordinara din data de 21.04.2016;
-Avand in vedere Expunerea de motive initiata de primarul localitatii Romanu;
-Luand in considerare rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate;
-In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-In temeiul art.36 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din acelasi
articol si art.45 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare:
H O T A R A S T E:
Art.1.Se aproba asocierea comunei Romanu prin Consiliul local al Comunei Romanu
cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, in vederea cofinantarii si realizarii lucrarilor de
constructii –infiintare parc de joaca pentru copii si teren sport sat Romanu si lucrari de extindere
clădire,realizare instalatie termica,inlocuit instalatie electric ,zugraveli la Scoala Gimnaziala
Romanu,sat Romanu.
Art.2.Contributia Consiliului Local al comunei Romanu pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii va fi suportata din bugetul propriu al comunei Romanu, pe anul 2016,
din capitolul 67.02,subcapitolul 67.02.05.03 în suma de 338.696,59 lei și capitolul 65.02 subcapitolul
65.02.04.01 în suma de 519.592,64 lei.
Art.3.Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi executate pe baza
documentatiei
tehnico-economice
aprobate,
potrivit
legi
Art.4.Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre
Consiliul Judetean Braila si Consiliul local al comunei Romanu, potrivit
anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5.Se mandateaza domnul Vasilache Dumitru, Primar al comunei,
Romanu in vederea semnarii contractului de asociere cu Consiliul Judetean Braila.

Art.6.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza
Compartimentul contabilitate.
Art.7.Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila,
Prefectului Judetul Braila, precum si celor interesati.

Presedinte de sedinta,

Sisu Dumitru

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

Institutiei

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 27 Aprilie 2016

Privind: aprobarea Devizului General actualizat și a noilor indicatori tehnico-economici pentru
investiția “ înființare parc de joacă pentru copii și teren sport” în satul Romanu,cv.23,p.327,judetul
Braila – Lucrări în continuare.
Consiliul local al comunei Romanu,judetul Braila,întrunit în ședință extraordinară la data de
27.04.2016;
Expunerea de motive al d-lui primar Vasilache Dumitru;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local communal;
Devizul general actualizat întocmit ca urmare a aplicării reducarii cotei TVA în baza
prevederilor Legii nr.277/2015,privind Codul Fiscal;
Prevederile art.44(l) din Legea nr.273/2003,privind finantele publice locale,cu modificarile si
completarile ulterioare;
Prevederile art.36 alin.2,lit.b,alin.4 lit. d precum sip e cele ale art.126 din Legea nr.215/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001,cu modificarile si completarile ulterioare,privind
administratia publica locală;
H O T A R A S T E:
Art.1 Se aprobă Devizul General actualizat pentru investia“ înființare parc de joacă pentru copii
și teren sport” în satul Romanu,cv.23,p.327,judetul Braila – Lucrări în continuare,anexat la prezenta
hotarare.
Art.2.Se aprobă noii indicatori tehnico-economici ai investiției“ înființare parc de joacă pentru
copii și teren sport” în satul Romanu,cv.23,p.327,judetul Braila – Lucrări în continuare,anexat la
prezenta hotarare.
1. Indicatori tehnici:conform devizului si a actului additional nr.1 la Contractul de lucrari
nr.3721/1.10.2015
2. Indicatorii economici:
-Valoarea totală actualizată a investitiei : 604.019.
-Total decontat pănă pănă la data de 31.12.2015 : 265.322,41 cu TVA.
-Rest de executat: 338.696,59 inclusiv TVA
Art.3.Finantarea investiției prevazute la art.1 va fi asigurată din bugetul local al comunei
Romanu pe anul 2016 și cofinanțată de la bugetul judetului Braila.

Art.4.Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza d-ul primar al comunei
Romanu,judetul Braila.
Art.5.Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica și tuturor institutiilor interesate de
catre secretarul de comună Zainea Cristian George.

Presedinte de sedinta,
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.20
Din 27 Aprilie 2016
Privind: aprobarea Devizului General actualizat și a noilor indicatori tehnico-economici pentru
investiția “ lucrări de extindere clădire,realizare instalație termică,înlocuit instalatie electrică,zugraveli
la Scoala Gimnazială Romanu” în satul Romanu,judetul Braila – Lucrări în continuare.
Consiliul local al comunei Romanu,judetul Braila,întrunit în ședință extraordinară la data de
27.04.2016;
Expunerea de motive al d-lui primar Vasilache Dumitru;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local communal;
Devizul general actualizat întocmit ca urmare a aplicării reducarii cotei TVA în baza
prevederilor Legii nr.277/2015,privind Codul Fiscal;
Prevederile art.44(l) din Legea nr.273/2003,privind finantele publice locale,cu modificarile si
completarile ulterioare;
Prevederile art.36 alin.2,lit.b,alin.4 lit. d precum sip e cele ale art.126 din Legea nr.215/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001,cu modificarile si completarile ulterioare,privind
administratia publica locală;
H O T A R A S T E:
Art.1 Se aprobă Devizul General actualizat pentru investia“lucrări de extindere clădire, realizare
instalație termică,înlocuit instalatie electrică,zugraveli la Scoala Gimnazială Romanu” în satul
Romanu,judetul Braila – Lucrări în continuare ,anexat la prezenta hotarare.
Art.2.Se aprobă noii indicatori tehnico-economici ai investiției “extindere clădire, realizare
instalație termică,înlocuit instalatie electrică,zugraveli la Scoala Gimnazială Romanu” în satul
Romanu,judetul Braila – Lucrări în continuare ,anexat la prezenta hotarare.
1. Indicatori tehnici:conform devizului .
2. Indicatorii economici:
-Valoarea totală actualizată a investitiei : 519.592,64 lei cu TVA
-Total decontat pănă pănă la data de 31.12.2015 : -Rest de executat: 519.592,64 lei cu TVA
Art.3.Finantarea investiției prevazute la art.1 va fi asigurată din bugetul local al comunei
Romanu pe anul 2016 și cofinanțată de la bugetul judetului Braila.
Art.4.Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza d-ul primar al comunei
Romanu,judetul Braila.
Art.5.Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica și tuturor institutiilor interesate de
catre secretarul de comună Zainea Cristian George.
Presedinte de sedinta,
Chihaia Dan Lucian

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU

H O T A R A R E A Nr 22
Din 27 Iunie 2016
Privind: Alegerea Comisiei de validare în vederea examinării legalităţii alegerii fiecărui consilier local.

Avănd în vedere adresa nr.7733/23.06.2016 si Ordinul Prefectului nr.194 din 23.06.2016 privind convocarea consil
locali declarați aleși la scrutinul din data de 5.06.2016 pentru ședința de constituire a consiliilor locale;
In conformitate cu art.31 alin. 2 din Legea nr.215/2001 republicata , modificată si completată ulterioar;
In conformitate cu art.4 din O.G. nr.35/2002,modificată, pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si
functionare a consiliilor locale si a Legii nr.673/2002 privind aprobrea OG nr.35/2002;
In temeiul art.30 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare privind adminis
publica locala;

HOTARASTE :

Art.1 Se alege Comisia de validare a mandatelor consilierilor alesi in consiliul local formata din urmatorii consilieri

1. Presedinte – Calu Neculai
2. Secretar – Mocanu Viorel
3. Membru – Chirpac Cornel
Art.2. Comisia de validare functioneaza pe întreaga durată a mandatului consiliului local.

Presedinte de sedinta,

Consilierii cei mai tineri
1.Mitu Georgel

Vasilache Dumitru
2.Nicolae Marian Florin

Contrasemneaza,
Secretarul comunei
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU

P R O C E S - V E RBAL
Incheiat astazi 27 Iunie 2014

Astazi data de mai sus,in prima sedinta a Comisiei de validare a Consiliului Local al comunei Romanu a fost aleasă
comisia în ședința de constituire unde a examinat,in conformitate cu prevederile art.30 si 31 din Legea nr.215/2001
republicata,cu completarile si modificarile ulterioare,legalitatea alegerii consilierilor.
Comisia constata ca au fost respectate dispozitiile legale si ca nu sunt cazuri de incompatibilitate,fapt pentru care a h
sa propuna validarea tuturor/unui numar de 11 consilieri,conform tabelului anexat.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte

Secretar,

Calu Neculai

Mocanu Viorel

Membrii,
Chirpac Cornel

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU

H O T A R A R E A Nr 23
Din 27 Iunie 2016

Privind: Validarea alegerii consilierilor în Consiliul local Romanu.

Consiliul local comunal întrunit în ședința de constituire la data de 27 Iunie 2016;
Avănd în vedere adresa nr.7733/23.06.2016 si Ordinul Prefectului nr.194 din 23.06.2016 privind convocare
consilierilor locali declarați aleși la scrutinul din data de 5.06.2016 pentru ședința de constituire a consiliilor locale ;
In conformitate cu art.4 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functio
consiliilor locale si a Legii nr.673/2002 privind aprobrea OG nr.35/2002;
In baza art.30 alin. 1 si 6 din Legea nr.215/2001 republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art.31 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicată,cu modificarile si completarile ulterioare privind
administratia publica locala;
H O T A R A ST E:
Art.1. Se valideaza alegerea urmatorilor consilieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

VASILACHE DUMITRU ----------------------------------------P.S.D.
CHIHAIA DAN LUCIAN --------------------------------------- P.S.D.
PROZAN EUGENIA ------------------------------------------- -P.S.D.
NICOLAE MARIAN FLORIN --------------------------------- P.S.D.
CHIRPAC GHEORGHE ---------------------------------------- A.L.D.E.
SISU DUMITRU ------------------------------------------------- A.L.D.E.
MOCANU VIOREL ----------------------------------------------A.L.D.E.
MITU GEORGEL ------------------------------------------------ A.L.D.E.
PUIA IONEL ----------------------------------------------------- P.N.L.
CHIRPAC CORNEL -------------------------------------------- P.N.L.
CALU NECULAI ------------------------------------------------ P.M.P.
Art.2. Se invalideaza pentru motive specifice in Raportul Comisiei de validare urmatorii consilieri:

1.__________-_______________
2.__________-_______________
Presedinte de varstă,

Consilierii cei mai tineri,
1. Mitu Georgel2. Nicolae Marian Florin -

Vasilache Dumitru
Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU

H O T A R A R E A Nr 24
Din 27 Iunie 2016

Privind: Declararea Consiliul local Romanu legal constituit

Consiliul local communal intrunit in sedinta de constituire la data de 27 Iunie 2016;
Avand in vedere validarea alegerii Consilierilor si depunerii juramantului în fata consiliului local;
Avănd în vedere adresa nr.7733/23.06.2016 si Ordinul Prefectului nr.194 din 23.06.2016 privind convocarea
consilierilor locali declarați aleși la scrutinul din data de 5.06.2016 pentru ședința de constituire a consiliilor locale ;
In conformitate cu art.1 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si
functionare a consiliilor locale si a Legii nr.673/2002 privind aprobrea OG nr.35/2002;
In baza art.31 si 32 din Legea nr.215/2001 republicată,cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art.34 alin. 2 din Legea nr.215/2001 republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare privind
administratia publica locala;
H O T A R A ST E:
Art.1. Se declara legal constituit Consiliul Local Romanu,în urmatoarea componență:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

VASILACHE DUMITRU ----------------------------------------P.S.D.
CHIHAIA DAN LUCIAN --------------------------------------- P.S.D.
PROZAN EUGENIA ------------------------------------------- -P.S.D.
NICOLAE MARIAN FLORIN --------------------------------- P.S.D.
CHIRPAC GHEORGHE ---------------------------------------- A.L.D.E.
SISU DUMITRU ------------------------------------------------- A.L.D.E.
MOCANU VIOREL ----------------------------------------------A.L.D.E.
MITU GEORGEL ------------------------------------------------ A.L.D.E.
PUIA IONEL ----------------------------------------------------- P.N.L.
CHIRPAC CORNEL -------------------------------------------- P.N.L.
CALU NECULAI ------------------------------------------------ P.M.P.

Presedinte de varstă,

Consilierii cei mai tineri,
1. Mitu Georgel-

Vasilache Dumitru
2. Nicolae Marian Florin-

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU

H O T A R A R E A Nr 25
Din 27 Iunie 2016

Privind: alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local Romanu.

Consiliul local întrunit în ședinta de constituire la data de 27 Iunie 2016;
In conformitate cu art.35 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicata , cu moddificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul art.36 alin.1 din legea nr.215/2001 republicata ,cu modificarile si completarile
ulterioare,privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

Art.1. D-ul(d-na) consilier ȘIȘU DUMITRU este ales(a) presedinte de sedinţă al consiliului local
Romanu pe o perioada de 3 luni de zile

Presedinte de varsta,
Vasilache Dumitru

Consilierii cei mai tineri,
1. Mitu Georgel2. Nicolae Marian Florin-

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU

H O T A R A R E A Nr 26
Din 27 Iunie 2016

Privind: ALEGEREA VICEPRIMARULUI.

Consiliul local intrunit in sedinta de constituire la data de 27 Iunie 2016;
In conformitate cu art.11 din legea nr.35/2.02.2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de
organizare si functionare a consiliilor locale si a Legii nr.673/2002 privind aprobrea OG nr.35/2002;
In baza art.57 alin. 1,3 si 7 din Legea nr.215/2001 republicată , cu modificarile si completarile
ulterioare
In temeiul art.36 din Legea nr.215/2001 republicata in 2007 cu modificarile si completarile ulterioare
privind administratia publica locala;

H O T A R E S T E:

Art.1. Se alege in functia de VICEPRIMAR si î-și păstrează statutul de consilier local
domnul (d-na) CHIRPAC GHEORGHE
Art.2. Atributiile viceprimarului vor fi stabilite de d-ul Primar prin dispozitie.

Presedinte de sedinta,
Șișu Dumitru

Contrasemneaza,
Secretar comuna,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
H O T A R A R E A Nr 27
Din 27 Iunie 2016
Privind: aprobarea numarului si componenta comisiilor pe domenii de specialitate.
Consiliul local întrunit în ședința de constituire la data de 27 Iunie 2016;
Avand în vedere specificul și nevoile locale;
In conformitate cu art.15 din legea nr.35/2.02.2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de
organizare si functionare a consiliilor locale si a Legii nr.673/2002 privind aprobrea OG nr.35/2002;
In baza art.54 din legea nr.215/2001 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare,privind administratia publica locala;
HOTARASTE:
Art.1.Se aprobă numărul și comisiile pe domenii de specialitate in urmatoarea componență:
a) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala,buget –finante,administrarea domeniului public
si privat al comunei,urbanism,agricultură,gospodărire comunală,protectia mediului,servicii si control.
1. Presedinte- Șișu Dumitru
2. Secretar – Puia Ionel
3. Membru- Chirpac Gheorghe
4. Membru – Vasilache Dumitru
5. Membru – Nicolae Marian Florin
b) Comisia pentru învațămănt,sănătate,cultură,protecția socială,activități sportive și de agrement.
1.Presedinte – Calu Neculai
2.Secretar – Prozan Eugenia
3.Membru – Chirpac Cornel
c) Comisia pentru administrația publică locală,juridică,apărarea ordinei și liniștei publice ,a drepturilor cetățenilor.
1. Presedinte- Chihaia Dan Lucian
2. Secretar – Mitu Georgel
3. Membru – Mocanu Viorel
Art.2. Comisiile alese își stabilesc prin Regulament,atribuțiile,sarcinile și modul de functionare.
Presedinte de sedinta,
Șișu Dumitru

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU

H O T A R A R E A NR.29
Din 22 Iulie 2016

Privind: aprobarea Regulamentului de organizarea si functionare al Consiliului Local Romanu,judetul
Braila;
Avand in vedere proiectul Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local
Romanu,judetul Braila
Avizele celor trei comisii pe domenii de specialitate;
In baza O.G . nr.35/02.02.2002 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare si
functionare a consiliilor locale si a Legii nr.673/24.12.2002 pentru aprobarea OG nr.35/2002;
In conformitate cu art.36 alin. 3 lit. a din Legea nr.215/2001 cu modificarile si completarile
ulterioare privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local Romanu,judetul
Braila impreuna cu anexele nr.1 si 2 care fac parte componenta din prezenta hotarare.
Art.2. D-ul secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare persoanelor
interesate.

Presedinte de sedinta
Şişu Dumitru

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comuna,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
H O T A R A R E A nr. 30
Din 22 Iulie 2016
Privind: aprobarea Regulamentului de organizarea si functionare al aparatului propriu al
primarului comunei Romanu,judetul Braila;
Avand in vedere proiectul Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu al
primarului comunei Romanu,judetul Braila;
In conformitate cu Legea nr.53/2003,modificata,privind Codul muncii, Legea nr.188/1999
privind statutul functionarului public republicata,
In conformitate cu Legea nr.7/2004, privind Codul de conduita al functionarilor publici și a Legii
nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual.
In baza art.36 alin. 2 și 3 lit. b din Legea nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare
privind administratia publica locala;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 republicată privind administratia publică locală.
HOTARASTE:
Art.1.Se aprobară Regulamentul de organizarea si functionare al aparatului propriu al
primarului comunei Romanu,judetul Braila;
Art.2. D-ul secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare Institutiei
Prefectului-judetul Braila și tuturor persoanelor interesate.
Președinte de ședință,
ȘIȘU DUMITRU

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.31
Din 22 Iulie 2016
Privind: Modificarea bugetului local pe anul 2016
Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinara la data de 22.07.2016;
Avand in vedere:
Raportul d-nei Referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate; cu privire la
necesitatea aprobării modificarii bugetului local ;
Avizele comisiilor de specialitate;
In baza Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
In baza Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,modificata si completată cu OUG
nr.63/2010 precum si stabilirea unor masuri financiare și a Legii nr.227/2015 cu modificarile si completarile
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 modifică din bugetul local între articole și alineate precum și repartizarea sumelor rămase
neutilizate de 230 mii lei la investiția” Înființare parc joacă pentru copii și teren de sport în com.Romanu” la
alte obiective nefinalizate și care necesită finalizare „ Lucrari de extindere cladire,instalație electrică și termică
la Scoala cu cls.I-VIII Romanu”,reparații sala de festivitati sat Oancea.
- banii destinati pentru construirea gardului Bisericii Ortodoxe Romane vor fi folositi pentru
reabilitarea interiorului Bisericii Ortodoxe Romane.
Modificarea bugetului între capitol,articole si alienate va fi facută astfel:
- 67.05.03.71.01.01.
= - 230 mii lei
-67.06..00.71.01.30.
= + 30 mii lei
-67.06..00.71.01.30.
= - 40 mii lei
-67.06.00.71.03.
= + 40 mii lei
-65.02.04.01.71.03
= + 80 mii lei
Art.2. Se modifica bugetul pentru pietruirea străzilor din satul Oancea în sumă de 60 mii lei astfel:
-84.02.03.03.71.03
= + 60 mii lei
Art.3. Se modifică bugetul pentru repararea salonului de festivități din satul Oancea în sumă de 60 mii
lei astfel:
-67.02.50.71.03.
= + 60 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,
Șișu Dumitru

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMÂNIA
JUDEłUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU
H O T A R Â R E A NR.32
din 22 Iulie 2016
Privind: desemnarea si acordarea unui mandat special reprezentantului membrului Asociat -Unitatea
Admnistrativ Teritoriala Comuna Romanu, prin Consiliului Local, in Adunarea Generala a
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila.
Consiliul Local al Comunei Romanu, judeŃul Braila, intrunit in sedinŃa ordinară la data de
22.07.2016;
Având in vedere:
- Adresa nr.1003 din 04.07.2016 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;
- Incheierea data de Judecatoria Brăila în Dosarul nr. 7662/196/2016 privind validarea in functia
de Primar al Comunei Romanu, a doamnei Ioniță Steluța , in urma alegerilor locale din 05 iunie 2016;
- Hotararea nr. 24 din 27 Iunie 2016 privind constituirea Consiliului Local al comunei Romanu,
in urma alegerilor locale din 05 iunie 2016;
- Prevederile art.10 litera b), ale art.11 litera d) si ale art.14 alin.1 si alin.4 coroborate cu
prevederile art.33 alin.1 din Statutul AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;
- Prevederile art.16 alin.2 literele i) si j); ale art.16 alin.3 literele a) si f) din Statutul AsociaŃiei de
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;
- Prevederile art.10 alin.1 litera e) din Legea nr.241/2006 republicata;
- Prevederile art.10 alin.5 din Legea nr.51/2006 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.37, art.45 alin.(1), art.62 alin.(1) si art.115 alin.(1)lit.b)
si art.115 alin.5 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001-republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1.
Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local al Comunei Romanu in
Adunarea Generala a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila
Doamna IONIȚĂ STELUȚA, cetaŃean român, nascută la data de 03.04.1973 in
Munic.Brăila,domiciliata in com.Romanu,str.Republicii nr.23, posesoare al CI seria XR nr.488362,
eliberata de SPCLP Braila la data de28.04.2014, CNP 2730403090011 in calitate de Primar al Comunei
Romanu.

Art.2. Pe data prezentei hotarari, domnului Vasilache Dumitru, îi inceteaza calitatea
de reprezentant al Consiliului Local al Comunei Romanu in Adunarea Generala a AsociaŃiei de
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila.
Art.3. Se acorda mandat special doamnei Ioniță Steluța, pe durata exercitarii functiei de Primar
al Comunei Romanu, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Dunarea Braila :
a) aprobarea primirii de noi membri in Asociatie precum si a retragerii si excluderii unor
membri din Asociatie;
b) dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa
lichidare;
c) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere si
modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, a programelor de infiintare a unor noi sisteme,
precum si a programelor de protectie a mediului elaborate si prezentate de Consiliul Director al
Asociatiei, conform art.23 alin.3 litera (a) din Statutul Asociatiei;
d) aprobarea si modificarea, dupa caz, a Caietelor de Sarcini si a
Regulamentului Serviciului, consolidat si armonizat pentru intreaga arie a Serviciului, cu
Anexele - parte integranta, elaborate si prezentate de Consiliul Director al Asociatiei, conform
art.23 alin.3 litera (b) din Statutul Asociatiei;
e) aprobarea Nivelului Indicatorilor Financiari si Manageriali - Anexa 3 la Dispozitii
Speciale - Partea Comuna din Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 – pentru
Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA.
Art.4. Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre doamna Primar Ioniță
Steluța.
Art.5. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinŃa publica si celor interesaŃi, prin grija
secretarului si va fi comunicata, in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la adoptare, Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila.

Aceasta hotarâre a fost adoptata in sedinŃa publica la data de 22.07.2016, cu un numar de
11 voturi, din numarul total de 11 consilieri locali in funcŃie, indeplinindu-se cerinŃa de
majoritate din numarul voturilor consilierilor locali in funcŃie.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Șișu Dumitru

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU
H O T A R A R E A NR.33
din 22 Iulie 2016
Privind: prelungirea duratei Contractului 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”
Consiliul Local al Comunei Romanu, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinară la data de
22.07.2016;
Avand in vedere:
- Adresa nr. 531 din 10.06.2016 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”Braila,
- Prevederile art. 32 alin(4) din Legea 51 din 08.03.2006 republicata privind serviciile
de utilitati publice
- 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”, aprobata in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila;
- 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”- art. 8;
- Prevederile art.16 alin.3 lit.o) coroborate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila;
- Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Romanu ;
- Avizele comisiilor de specialitate
- `In temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit. d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) punctul 14, art.37,
art.45 alin.1, art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. (1)Se aproba prelungirea duratei contractului pentru perioada succesiva de un an si
jumatate , cu respectarea prevederilor art.8 din Contractul de Concesiune 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”, conform Actului Aditional nr. 5 prevazut la Anexa 1, parte integranta din
prezenta Hotarare ;

(2) Actul Aditional nr.5 se va incheia intre Delegatarul Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara ECO Dunarea Braila in numele si pe seama membrilor Asociati si Operatorul
S.C.RECORWOOD S.R.L..
Art. 2. Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO
DUNAREA”Braila, cu sediul in municipiul Braila, sa semneze - in numele si pe seama Comunei
Romanu-Actul Aditional nr.5 la Contractul de concesiune 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”, nr. 390/287/17.06.2013, prin
reprezentantul sau legal Presedintele Asociatiei.
Art.3 . Se mandateaza Doamna Ioniță Steluța, Primarul Comunei Romanu, sa
avizeze Actul Aditional nr.5 la Contractul de concesiune 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”, nr. 390/287/17.06.2013, in calitate
de reprezentant legal al Comunei Romanu.
Art.4. Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Doamna Primar Ioniță Steluța,
in calitate de reprezentant legal al Comunei Romanu, in Adunarea Generala a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila.
Art.5. Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicata
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila si altor institutii interesate.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 22 Iulie 2016, cu un numar de 10
voturi pentru și una abținere.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Șișu Dumitru

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
H O T A R A R E A NR .34
Din 22 Iulie 2016

Consiliul Local Romanu, intrunit in sedinta ordinară la data de 22.07.2016.

Privind: desemnarea reprezentantului Comunei Romanu in Adunarea Generala a Asociatiei,
aprobarea Actelor Aditionale la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei si acordarea unui mandat
special reprezentantului Comunei Romanu pentru a vota si semna Actele Aditionale prin care se
modifica Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei, in numele si pe seama UAT Romanu.

Consiliul Local Romanu, intrunit in sedinta ordinară la data de 22.07.2016,
Avand in vedere:
− Adresa nr. 633/04.07.2016 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA”Braila,
privind necesitatea desemnarii reprezentantilor Consiliilor Locale din judetul Braila in Adunarea
Genarala a Asociatiei si acordarea unui mandat special acestuia pentru a vota si semna Actele
Aditionale la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei, dupa aprobarea acestora in Consiliul Locale, prin
Hotarare ;
− Incheierea data de Judecatoria Braila in Dosarul nr.7662/196/2016
privind validarea in functia de Primar al comunei Romanu a doamnei Ioniță Steluța;
− Hotararea Consiliului Local Romanu nr.24 din 27 Iunie 2016 privind
constituirea Consiliului Local Romanu, in urma alegerilor locale din data de
05.06.2016;
− Expunerea de motive a Primarului
− Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Romanu;
− Prevederile art.14 alin. (4) si art. 32 alin. (1) din din Statutul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA”, cu modificarile si completarile ulterioare;
− Prevederile art. 10 alin.(8) din Legea 51 din 08.03.2006 republicata privind serviciile de utilitati
publice
In temeiul prevederilor art.11, art. 36 alin.(1) si alin. (2) lit. e), art. 37, art 45 alin.(1), art.62 alin.(1), si
ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administratiei Publice Locale nr.215/2001 republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare:

HOTARASTE:

Art.1 Se desemneaza, ca reprezentant al Comunei Romanu in Adunarea Generala a Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila,doamna Ioniță Steluța, nascut la data de
03.04.1973,în Munic.Brăila, domiciliată in com.Romanu,str.Republicii nr.23 posesoare al C.I.
seria XR, nr. 488362, eliberata de SPCLP Braila la data de 28.04.2014 ,CNP.2730403090011, in
calitate de Primar al comunei Romanu,jud.Braila.
Art.2 La data prezentei Hotarari inceteaza calitatea de reprezentant al Comunei Romanu in
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila a domnului
Vasilache Dumitru.
Art.3 Se aproba Actele Aditionale la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ECO DUNAREA Braila, conform Anexelor 1 si 3, parti integrante
din prezenta hotarare.
Art.4 Se aproba Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ECO DUNAREA Braila in forma modificata conform Anexelor 2 si 4, parti integrante
din prezenta hotarare.
Art.5 Se imputerniceste reprezentantul Comunei Romanu in Adunarea Generala a Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila, doamna Ioniță Steluța, Primar al
com.Romanu, sa voteze in favoarea adoptarii Actelor Aditionale prin care se modifica Actul
Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara“ECO DUNAREA” Braila, Actul
Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO DUNAREA Braila in forma
modificata si sa semneze in numele si pe seama seama Comunei Romanu.Actele Aditionale prin care
se modifica Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA”
Braila, precum si Actul Constitutiv si Statutul astfel modificate.
Art.6 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul comunei
Romanu,doamna Ioniță Steluța personal prin participarea la Adunarea Generala a Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila si va fi comunicata de Secretarul comunei
,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila in termenul prevazut de lege.
Hotararea a fost adoptata cu 10 voturi pentru și una abținere .

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 RA R E A Nr.36
Din 5 August 2016
Privind:Aprobarea reactualizării Planului Urbanistic General al comunei Romanu,judetul Braila .
Avand in vedere:
-Adresa nr.15003 din 7 decembrie 2015 a Instituției Prefectului-judetul Braila in legatura cu necesitatea
actualizarii Planului Urbanistic General al comunei noastre;
-Referatul de aprobare al d-lui ing.Dragostin Marian,responsabil cu Urbanismul la nivelul comunei noastre
îmnregistrat sub nr.2970 din 29.07.2016;
-Expunerea de motive al d-nei Ioniță Steluța,Primar al comunei Romanu,jud.Braila înregistrat sub
nr.2958/29.07.2016;
-Avănd in vedere AVIZUL și viza spre neschimbare inregistrată sub nr.34 din 11.12.2015 al Arhitectului șef
din cadrul Consiliului Judetean Braila;
-Raportul informării și consultării publicului pentru PUG si Regulamentul local de Urbanism efectuat de
ing.Dragostin Marioan,responsabilul cu urbanismul și inregistrat sub nr.3448/5.12.2011
-Avizele comisiilor de specialitate;
In conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism,
modificata si completata prin OG nr.27/27.08.2008,aprobata prin Legea nr.242/23.06.2009 si cu art.III si
IV din OG nr.7/2.02.2011 pentru modificarea legii nr.350/2001
In baza art.36 alin.1 si 2 lit. a si d,alin. 5 lit e din Legea nr.215/2001 republicata si modificata ulterior;
In temeiul art.45 alin. 1 si 2 lit. e din Legea nr.215/2001 republicata si modificata ulterior privind
administratia publica locala;
H O T A R A S T E :
Art.1. Se aprobă documentația reactualizată al Planului Urbanistic General și Regulamentul
local de Urbanism al comunei Romanu,judetul Braila .
Art.2.Documentația aprobată stabilește direcțiile de bază ale dezvoltării urbanistice ale comunei
Romanu iar la emiterea actelor de autoritate publică de către Primaria locală se va ține cont de prevederile
Planului Urbanistic General si Regulamentul local de Urbanism.
Art.3. D-ul secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare Institutiei
Prefectului,Institutiei Arhitectului Sef din cadrul Consiliului Judetean Braila,si 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.37
Din 5 August 2016
Privind: acordul pentru închirierea prin licitatie publică a unei camere în suprafată de 36,00 mp.situată
într-n imobil proprietatea Consiliului local,pretul de pornire,pasul,taxa de inscriere si perioada de închiriere
identificată în cv.32,p.470/1.
Consiliul local communal intrunit in sedinta ordinara la data de mai sus mentionata;
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a d-lui Chirpac Gheorghe,viceprimar,cu privire la necesitatea scoaterii la
inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu pentru atragerea de resurse financiare la bugetul local;
- Hotararea Consiliului Local Romanu nr.67/2009 privind inventarierea bunurilor care apartin
domeniului public al comunei;
- Avizele comisiilor de specialitate buget finante si administratie publica locala;
In baza art.14 alin.1,15 si 16 alin. 1 din Legea nr.213/1998 cu modificarile si completarile ulterioare
privind proprietaea publica si regimul juridic al acestuia;
In conformitate cu art.36 alin. 1 si 2 lit. “ c “ ,alin. 5 lit. “ a “ si “ b “ ,art.119 si 123 alin. 2 din Legea
nr.215/2001 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. 1 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 da acordul pentru inchirierea prin licitatie publica a unei camere in suprafata de 36,00
mp.conform planului de amplasament si delimitare a imobilului anexată la prezenta hotarare.
Art.2. Se aproba Normele metodologice de organizare a licitatiilor,prezentarea cererilor si adjudecarea
chiriilor spatiilor din administrarea Consiliului local comunal.
Art.3. Pretul chiriei de la care incepe licitatia publica este de 2,00 lei/mp/luna ,pasul minim este intre
5% si 10% din pretul de pornire initial ,garantia de 10% iar taxa de inscriere este de 100 lei.
Art.4. Perioada de inchiriere este de 5 (cinci) ani de zile de la data semnării Contractului de inchiriere
cu posibilitatea de prelungire printr-un act aditional la contractul initial.
Art.5. Prin grija d-lui primar al comunei Romanu vor fi constituite prin dispozitie comisiile de licitatie
si de rezolvarea contestatiilor.
Art.6. D-ul secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare persoanelor interesate.
Presedinte de sedinta,
CONTRASEMNEAZA,
Șișu Dumitru
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.38
Din 5 August 2016
Privind : aprobarea prețului de încasare pentru închirierea cu ora a unui buldoexcavator proprietatea
Consiliului local și administrat de Primaria comunei Romanu, judeţul Brăila.
Consiliul local întrunit în ședință ordinară astazi data de 5 august 2016;
Avănd în vedere informarea d-lui Dragostin Marian,ing.agronom cu privire la modul de inchiriere cu
ora a unui buldoexcavator,proprietatea Consiliului local si administrat de Primaria Romanu;
Având în vedere rapoartele de avizare ale: -comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi
turism, servicii şi comerţ; -comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea
teritoriului şi urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;
Ținând cont că au fost respectate prevederile din Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică.
În baza prevederilor: - art. 19 lit. c), e), g) și art.39 alin. 1 și 2 din O.G. nr. 71/2002,modificată,
privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes
local, aprobată prin Legea nr. 3/2003;
In baza prevederilor art. 30 alin.1, 2, 6 din Legea nr. 273/2006,modificată, privind finanțele publice;
In conformitate cu art.36 alin.1 și 2 lit b,c,d,alin.4 lit.c,alin.5 lit.a,alin.6 pct.14 din Legea
nr,215/2001,republicată,cu modificarile si completarile ulterioare:
În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,privind administratia publică locală:

H O T A R A S T E:

Art.1. – Aprobă prețul de încasare pentru închirierea cu ora a utilajului buldoexcavator proprietatea
Consiliului local și administerat de Primăria comunei Romanu la suma de 120 lei/ora.
Art.2. – 1) Taxa prevăzută la art. 1 se plătește anticipat, la casieria primăriei comunei Romanu.
2) Sumele obținute din taxele de închiriere se cuprind în cap. Venituri la bugetul local.
Art.3 . – D-ul Chirpac Gheorghe,Viceprimarul comunei Romanu , prin aparatul de specialitate, va duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. = D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare Instituția Ptrefectuluijudetul Braila si 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.39
Din 5 August 2016
Privind: aprobarea tarifelor şi a regulamentului de organizare si functionare a Terenului de sport cu
tartan-gazon artificial din localitatea Romanu,judetul Braila
Având în vedere
- Expunerea de motive a d-nei primar Ioniță Steluța înregistrată sub nr. 2989 / 29.07.2016, prin care se
propune stabilirea unor reguli de organizare si functionare a Terenului de sport, cu tartan-gazon artificial ,din
localitatea Romanu.
- prevederile Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
- În temeiul art. 36 (2) lit. ,,c’’ si „d” , (6) lit. ,,a’’ pct. 1, 5 si 6 si (9), din Legea nr.215/2001;
-In baza art. 45 (3) si art. 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, Legea Administratiei Publice Locale,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Terenului de sport cu gazon artificial ,din
localitatea Romanu, prevăzut in Anexa 1 , ca parte integrantă a acestei hotărâri
Art.2. Se aprobă a tarifele de utilizare a Terenului de sport cu tartan-gazon artificial ,din localitatea Romanu,
prevăzut in Anexa 2 –parte integrantă a acestei hotărâri
Art.3 Primarul Comunei Romanu, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, va asigura
ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4.Secretarul de comuna va popularize prin orice mijloace de informare Instituția Prefectului-judetul Braila
si tuturor persoanelor interesate.
Președinte de ședință,
Sișu 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.41
Din 16 Septembrie 2016
Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 2016
Consiliul local Romanu intrunit in sedinta extraordinara la data de 16.09.2016;
Avand in vedere
Raportul d-nei Referent Radu Badiu Nicoleta referent in cadrul compartimentului contabilitate, cu
privire la necesitatea aprobării rectificării bugetului local ;
Avizele comisiilor de specialitate;
In baza Deciziei nr.34 din 09.09.2016 a Șefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila cu
privire la repartizarea pe UAT-uri a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor;
In baza Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
In baza HG nr.15/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.248/2015
privind stimularea participării în învatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinițe
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 6 mii lei pentru finanțarea acordării stimulentrului
educational sub forma de tichete sociale pentru gradinitele comunei Romanu:
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,Scolii Gimnaziale Romanu și tuturor persoanelor interesate.
Președinte de ședință,
Sisu Dumitru

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.42
Din 16 Septembrie 2016
Privind : aprobarea criteriilor de eligibilitate pentru persoanele fără venituri sau venituri de pănă la
450 lei/lună/persoană și nu se încadrează în niciuna din categoriile prevăzute la lit.a-g din HG nr.799/2014.
Avănd în vedere referatul d-nei Toma Elena,inspector în cadrul compartimentului asistentă social
privind implementarea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate(POAD);
Avizele comisiilor de specialitate
In conformitate cu art.3 lit.h din HG nr.627/13.08.2015 pentru modificarea și completarea
HG.nr.799/2014 privind implemantarea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor
Defavorizate(POAD);
În baza art.36 alin.1,2,lit.d,alin.6 lit.a,pct.2 din Legea nr.215/2001,republicată,cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001,republicată,cu modificarile si completarile ulterioare
privind administratia publica locală;

H O T A R A S T E:

Art.1.Se aprobă Criteriile de eligibilitate pentru persoanele fără venituri sau venituri de pănă la 450
lei/lună/persoană și nu se încadrează în niciuna din categoriile prevăzute la lit.a-g din HG nr.799/2014 conform
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.D-na Toma Elena,inspector în cadrul Compartimentului asistenta socială va raspunde de ducere la
îndeplinire a prevederilor art.1.
Art.3 D-ul Secretar de comună va transmite Institutiei Prefectului-judetul Braila si aducere la cunostinta
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.43
Din 16 Septembrie 2016
Privind: numirea d-lui(nei) Vasilache Dumitru,consilier ,ca reprezentant al Consiliului local în Consiliul de
administraţie al Scolii Gimnaziale Romanu.

Avănd în vedere adresa nr.1479/2016 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 Ordi
MEN nr.4619/22.09.2014 privind metodologia cadru de organizare si funcționare a consiliului de administratie dijn unitat
de 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) Vasilache Dumitru,consilier,în Consiliul de administraţie la Scoala Gimnazială Romanu c
rol 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 Sc
Gimnaziale Romanu şi 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.44
Din 16 Septembrie 2016
Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de transport
scolar al PRIMARIEI COMUNEI ROMANU
- Initiativa primarului Comunei Romanu exprimata prin expunerea de motive ;
- Avizul comisiei de specialitate;
-O.M.T.nr.761/1999 divind desemnarea,pregatirea si atestarea profesionala a persoanelor care
conduc permanent si efectiv activitati de transport rutier,actualizat;
-OMEC nr.4925/8.09.2005 cu completarile OMACI 4645/2009 si 4607/2012,4106/2010 și 5619/2010
,preluat si prelucrat după Regulamentul privind modul de utilizare al microbuzelor de transport școlar
al Inspectoratelor școlare judetene.
Prevederile art. 36, alin 2 , lit. d, din Legea 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 , alin 1 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba Regulamnetul privind modul de utilizare al microbuzului de transport scolar al
Primariei Comuna Romanu conform anexei care face parte din prezenta hotarare.
Art. 2 . Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei .

Președinte de ședință,
Șișu Dumitru

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.45
Din 16 Septembrie 2016
Privind: acordarea unui mandat special Primarului Comunei Romanu în calitate de reprezentant
legal al comunei Romanu în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO
Dunarea Braila
Consiliul Local al Comunei Romanu, judeţul Braila, intrunit in sedinţa ordinară/extraordinară la
data de 16 Septembrie 2016 ;
Având in vedere:
- Adresa nr. 881 din 06.09.2016 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO DUNAREA Braila
privind necesitatea acordarii unui mandat special Primarului Orasului, in calitatea de reprezentant al
Orasului in Asociatie;
- Solicitarea Orasului Faurei de aderare la Asociatia de Dezvoltare intercomuniatara ECO
DUNAREA Braila;
- Prevederile art. 13, art.14 alin. 1 si alin. 4, ale art.16 alin.2 literele i) si j) si ale ale art.16
alin.3,lit.a,c,f,h,n.si o.din Statutul Asociatiei;

-Prevederile

art. 6, alin. 3) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor – republicata;
- Prevederile art. 10 alin. (5) si alin. (8) din Legea 51/2006 privind serviciile de utilitati publice republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Referatul de aprobare al d-lui Chirpac Gheorghe,viceprimar;
- Avizele comisiilor de specialitate;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin.(1), art.62 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE :
Art.1.

Se aproba acordarea unui mandat special doamnei Ioniță Steluța, pe durata exercitarii

functiei de Primar al Comunei Romanu,în calitate de reprezentant legal al comunei Romanu, să voteze
in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO DUNAREA Braila :

a) primirea de noi membri in Asociatie precum si a retragerii si excluderii unor membri din
Asociatie;
b) dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa
lichidare;
c) strategiile proprii de dezvoltare ale serviciului precum si a programelor de reabilitare,
extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, a programelor de infiintare a unor
noi sisteme, inclusiv cu consultarea Operatorului;
d) elaborarea si modificarea, dupa caz, a regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a
contractelor de prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi
publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de
furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare
competente, consolidate si armonizate pentru intreaga arie a Serviciului;
e) strategiile proprii in vederea imbunatatirii si dezvoltarii serviciilor de utilitati publice,
utilizand principiul planificarii strategice multianuale;
f) stabilirea cerintelor si criteriilor de participare si selectie a operatorilor la procedurile publice
organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.
g) documentatiile de atribuire a Contractului/Contractelor de delegare si stabilirea conditiilor de
participare si a criteriilor de selectie a operatorilor in conformitate cu noile prevederi legislative;
h) Contractul /Contractele de Delegare cu operatorii, in numele si pe seama unitatilor
administrativ teritoriale membre implicate care vor avea impreuna calitatea de delegatar, astfel cum
este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre domnul/doamna Primar al Comunei
ROMANU.
Art.4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinţa publica si celor interesaţi, prin grija
secretarului si va fi comunicata, in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la adoptare,Instituției
Prefectului-judetul Braila, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO DUNAREA Braila și tuturor
persoanelor interesate.

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.46
Din 16 Septembrie 2016
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul”Modernizarea prin asfaltare
“ a străzilor în satul Romanu,com.Romanu,judetul Braila.
Consiliul local al comunei Romanu,judetul Braila;
Avănd în vedere :
-Referatul de aprobare al primarului comunei Romanu,judetul Braila
-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 HGR nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico
economice aferente investitiilor 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” Modernizarea prin asfaltare “ a
străzilor în satul Romanu,com.Romanu,judetul Braila,conform centralizatoru-lui cheltuielilor pe obiectiv
conform Formularului care face parte integrantă din prezenta hotărare.
Art.2.D-na Ioniță Steluța,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,
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.47
Din 16 Septembrie 2016
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “înființare rețele de
canalizare, ape uzate și menajere “în satul Romanu,com.Romanu,judetul Braila.
Consiliul local al comunei Romanu,judetul Braila;
Avănd în vedere :
-Referatul de aprobare al primarului comunei Romanu,judetul Braila
-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 HGR nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico
economice aferente investitiilor 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 rețele de canalizare, ape
uzate și menajere “în satul Romanu,com.Romanu,judetul Braila,conform centralizatorului cheltuielilor pe
obiectiv conform Formularului care face parte integrantă din prezenta hotărare.
Art.2.D-na Ioniță Steluța,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,
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.48
Din 16 Septembrie 2016

Privind: numirea d-lor Șișu Dumitru și Calu Neculai ,consilieri ,ca reprezentanți ai Consiliului local în Comisia pen
organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a funcției de Director al Scolii Gimnaziale Romanu.

Avănd în vedere adresa nr.1940/15.09.2016 a Scolii Gimnaziale Romanu,cu privire la necesitatea numirii a doi
consilieri locali în comisia de concurs pentru ocuparea functiei de Director al Scolii Gimnaziale Romanu ;
Avănd în vedere avizele Comisiilor de specialitate ;
In conformitate cu art.11 alin.3 si 12 alin.1 lit.b din OMENCS nr.5080/2016 privind desemnarea a doi reprezentan
administratiei publice locale(Consiliul local)pentru a face parte din comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului
ocupare a funcției de Director al Scolii Gimnaziale Romanu.
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 numesc d-nii Șișu Dumitru și Calu Neculai ,consilieri ,ca reprezentanți ai Consiliului local în Comisia pen
organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a funcției de Director al Scolii Gimnaziale Romanu.
Art.2.Domnii consilieri desemnați la art.1 vor duce la indeplinire prezenta hotarare.
Art.3. D-ul Secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare Instituţia Ptefectului,Directorului Sc
Gimnaziale Romanu şi 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.50
Din 28 Octombrie 2016
Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 2016
Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinara la data de 28.10.2016;
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 ;
Raportul d-lui Dragostin Marian,consilier în cadrul compartimentului agricol și urbanism;
Referatul d-lui Chirpac Gheorghe,viceprimar;
Avizele comisiilor de specialitate;
Decizia nr.36/2016 a Șefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila;
Adresele nr.4005/2016 a OCPI,nr.417389/2016 a DGFP;
HCJ Braila nr.423/2016 si adresa nr.462114/2016 a AJFP Braila;
HCJ nr.106/2016 si Contrtactul de asociere nr.140/2016 dintre UAT Romanu si UAT Consiliul
judetean Braila;
In baza Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
In baza Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,modificata si completată cu OUG nr.63/2010
precum si stabilirea unor masuri financiare și a Legii nr.227/2015 cu modificarile si completarile 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 cu suma de 43 mii lei astfel:
Cap.11.02.02 -------------------------------------------------------------- + 43 mii lei
Cap.65.02.10 -------------------------------------------------------------- + 43 mii lei
Art.2. Se rectifică bugetul local cu suma de 16 mii lei astfel:
Cap.67.02.59.12 ----------------------------------------------------------- - 16 mii lei
Cap.84.02.71.03 ----------------------------------------------------------- +16 mii lei

2.
Art.3. Se rectifică bugetul local cu suma de 36.740 lei astfel :
Cap.43.02.30 ---------------------------------------------------------------- + 36.740 lei
Cap.65.02.50 ---------------------------------------------------------------- + 36.740 lei
Art.4. Se rectifică bugetul local cu suma de 135.000 lei astfel :
Cap.43.02.34 ---------------------------------------------------------------- - 135.000 lei
Cap.51.01.67 ---------------------------------------------------------------- - 135.000 lei
Art.5. Se rectifică bugetul local cu suma de 125.182,58 lei astfel :
Cap.37.02.71 ---------------------------------------------------------------- - 125.182,58 lei
Cap.67.02.71 ---------------------------------------------------------------- - 125.182,58 lei
Art .6. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va duce la
îndeplinire prezenta hotarare.
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,
Puia Ionel

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.51
Din 28 Octombrie 2016
Privind: aprobarea Programelor activităților edilitar-gospodărești și a întreținerii drumurilor de
imnteres local ce se vor desfășura în anul 2017
Avănd în vedere adresele nr.18890 si 18891/18.10.2016 si a Directiei Tehnice si Lucrari Publice din
cadrul Consiliului Judetean Braila;
Avand in vedere referatul d-lui Chirpac Gheorghe,viceprimar, cu privire la necesitatea intocmirii
Programelor activităților edilitar-gospodărești și a întreținerii drumurilor de interes local ce se vor desfășura
în anul 2017.
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 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 Programul pentru întreținerea drumurilor de interes local pentru anul 2017 conform
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Se aprobă Programul activitatilor edilitar gospodaresc pentru anul 2017 conform anexei care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.D-ul Chirpac Gheorghe,viceprimar,va răspunde de ducere la îndeplinire al Planurilor anuale de
lucrari sau actiuni edilitar –gosodărești de interes local și a întreținerii drumurilor ce se vor desfășura în anul
2017
Art.4.D-ul secretar de comuna va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Puia Ionel

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.52
Din 28 Octombrie 2016
Privind: modificarea tarifelor pentru utilizarea terenului de sport cu tartan-gazon artificial din satul
Romanu,judetul Braila
Având în vedere
-Adresa nr.11681/19.09.2016 a Instituției Prefectului-judetul Braila;
- Referatul d-lui Chirpac Gheorghe,viceprimar prin care propune modificarea anexei nr.2.pct 6 de la HCL
nr.39/2016 ;
- Prevederile
Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
- În temeiul art. 36 (2) lit. ,,c’’ si „d” , (6) lit. ,,a’’ pct. 1, 5 si 6 si (9), din Legea nr.215/2001;
-In baza art. 45 (3) si art. 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, Legea Administratiei Publice Locale,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.UNIC. Se aprobă modificarea tarifelor de utilizare a Terenului de sport cu tartan-gazon artificial ,din
localitatea Romanu, prevăzut in Anexa 2 ,pct.6 din HCL nr.39/2016 după cum urmează:
Alte persoane fizice sau asociaţii sportive

50 lei/ora pe timp de zi.
100 lei/ora pe timp de noapte

Primarul Comunei Romanu, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, va asigura ducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri iar Secretarul de comuna va populariza prin orice mijloace de
informare Instituția Prefectului-judetul Braila si tuturor persoanelor interesate.
Președinte de ședință,
Puia Ionel

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr.54
Din 28 Octombrie 2016
Privind: radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti persoane
fizice, înlocuite cu ore de munca neremunerată în folosul comunitatii prin hotarari judecatoresti şi executate de
către persoanele fizice contraveniente
Consiliul Local Romanu, intrunit in sedinta ordinara la data de 28.10.2016;
Avand in vedere:
Expunerea de motive a primarului nr. 4180/25.10.2016;
Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si debitare a amenzilor,
inregistrat sub nr.4181/25.10.2016;
Art.9 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata;
Prevederile OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul
comunităţii şi închisorii contravenţionale;
Prevederile art.22 titlul II, cap.II din Codul de Procedura Fiscala, Legea nr.207/2015;
Tinand cont de prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) si c) din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.(1), alin.(2) lit.a) si c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E:

Art.1- Se aproba radierea debitelor în sumă de 14.183 lei, reprezentand amenzi
contraventionale, contravenienti persoane fizice, înlocuite cu ore de munca neremunerată în folosul
comunitatii prin hotarari judecatoresti şi executate de către persoanele fizice contraveniente.
Art.2.- Fac obiectul acestor radieri contravenienti persoane fizice nominalizate in anexa
parte integranta la prezenta hotarare.
Art.3.- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe, executari silite, resurse umane.
Art.4.- Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati
prin grija secretarului comunei.

Președinte de ședință,
Puia Ionel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
H O T A R A R E A Nr.55
Din 28.10.2016
Privind: modificarea art.1 din HCL nr.11/2016 pentru încetarea păşunatului animalelor pe anul 2016
Avand in vedere:
Adresa
nr.4379/2016 a Instituției Prefectului-judetul Braila;
Informarea d-lui ing.agronom Dragostin marian,consilier la compartimentul agricol;
-Avizele Comisiilor de specialitate;
-Prevederile Legii nr.16/2.03.2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 15/2015 pentru modificarea art.2 lit d
din OUG nr.34/2013, privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,precum si pentru modificarea si completarea
OUG nr.3/2015 pentru aprobarea schemei de plăti care se aplică in agricultură in perioada 2015-2020;
-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;
In baza Legii nr.72/2002 ,republicată,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. UNIC. Se stabilește data de 30 Noiembrie 2016 încetarea pășunatului la animale pe islazul comunei
Romanu,judetul Braila.
D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare Institutiei Prefectului-juetul Braila
și tuturor persoanelor interesate.
Președinte de ședință,
Puia Ionel

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr.56
Din 28.10.2016

Privind: radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti persoane fizice, care
au schimbat domiciliul de pe raza comunei Romanu, judeţul Brăila, în alte localităţi .

Consiliul Local Romanu, intrunit in sedinta ordinara la data de 28.10.2016;
Avand in vedere:
Expunerea de motive a primarului nr. 4178/25.10.2016;
Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si debitare a amenzilor,
inregistrat sub nr.4179/25.10.2016;
Avizele comisiilor de specialitate;
Prevederile art.38 titlul II, cap.II din Codul de Procedura Fiscala, Legea nr.207/2015;
Tinand cont de prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) si c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.(1), alin.(2) lit.a) si c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E:

Art.1- Se aproba radierea debitelor în sumă de 37.124,9 lei, reprezentand amenzi contraventionale,
contravenienti persoane fizice, care au schimbat domiciliul de pe raza comunei Romanu, judeţul Brăila, în alte
localităţi.
Art.2.- Fac obiectul acestor radieri contravenienti persoane fizice nominalizate in anexa parte integranta
la prezenta hotarare.
Art.3.- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza compartimentul
financiar-contabil, impozite si taxe, executari silite, resurse umane.
Art.4.- Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati prin grija
secretarului comunei.

Președinte de ședință,
Puia Ionel

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMÂNIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.58
din 24 Noiembrie 2016
privind avizarea modificarii si a formei Actualizate a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de
Canalizare, cu Anexele parte integranta
Consiliul Local al Comunei Romanu întrunit în şedinţă ordinară la data de 24.11. 2016
Având în vedere:
- Adresa nr.1472 din 27.10.2016 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, prin care
solicita avizul Consiliului Local, asupra modificarii si a formei Actualizate a Regulamentului Serviciului de
Alimentare cu Apa si de Canalizare, cu Anexele parte integranta;
- Hotararea nr.3 din 14.02.2013 privind aprobarea modificarii Anexei 3 la Contractul de Prestare a
Serviciului Public de Canalizare - Conditii de Calitate si Legislatia Aplicabila - parte integranta din Anexa nr.4
a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - a Adunarii Generale a Asociatiei;
- Hotararea nr.8 din 30.04.2014 privind aprobarea modificarii art.106 alin.5 din Regulamentul
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si aprobarea Regulamentului privind individualizarea la nivel
de apartament sau spatiu cu alta destinatie in cadrul condominiilor, a prestatiilor pe serviciul public de
furnizare apa potabila si pe serviciul public de canalizare, cu Anexele nr.1-5 parte integranta din acesta - a
Adunarii Generale a Asociatiei;
- Hotararea nr.17 din 21.04.2016 privind aprobarea modificarii Art.8.1 din Capitolul VI - Stabilirea
debitelor de apa evacuate in reteaua publica de canalizare - din Contractul de prestare a serviciului public de
canalizare, Anexa nr.4 la Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - a Adunarii
Generale a Asociatiei;
- Prevederile Ordinului nr.88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului
de alimentare cu apa si de canalizare, al Presedintelui ANRSC;
- Prevederile art.8 alin.3 litera i) coroborate cu prevederile art.22 alin.4 din Legea nr.51/2006 - Legea
serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata in anul 2013, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile art.6 din Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare,
republicata in anul 2015;
- Prevederile art.5 alineatul 2 litera l) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea
Braila;
- Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, cu Anexele parte integranta

in

forma Actualiza
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Romanu
- Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind avizarea modificarii si a formei Actualizate a
Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu Anexele parte integranta; (se completeaza
dupa caz)
În temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 litera d), alin.6 litera a) punctul 14, art.37, art.45 alin.1
coroborate cu prevederile art.62 alin.1, ale art.63 alin.1 litera d) si ale art.115 alin.1 litera b) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 – Avizeaza modificarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare si a
Anexelor parte integranta.
Art.2 – Avizeaza Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare si Anexele parte
integranta, in forma - Actualizata -.
Art.3 – Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare si Anexele parte integranta, in
forma - Actualizata - constituie Anexa la prezenta Hotarare.
Art.4 – Prin grija secretarului comunei Romanu, prezenta Hotarare va fi comunicata Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, in cel mult 5 zile de la adoptare, precum si altor institutii
interesate, in termenul legal prevazut.

Aceasta hotarare a fost adoptata cu respectarea cerintelor art.45 alin.1 din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
PUIA IONEL

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.60
Din 7 Decembrie 2016
Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 2016
Consiliul local Romanu intrunit in sedinta extraordinară la data de 7.12.2016;
Avand in vedere:
Raportul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate; cu privire la
necesitatea aprobării rectificării bugetului local ;
Avizele comisiilor de specialitate;
Adresa nr.56.267/29.11.2016 a DGFP Braila;
Adresa nr.2769/5.12.2016 a Scolii Gimnaziale Romanu;
Decizia nr.37/2016 ]mpreun[ cu anexele nr.1 si 2 a Șefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice
Braila;
In baza Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
In baza Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,modificata si completată cu OUG nr.63/2010
precum si stabilirea unor masuri financiare și a Legii nr.227/2015 cu modificarile si completarile 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 cu suma de 81 mii lei astfel:
Cap.11.02.02 -------------------------------------------------------------- + 81 mii lei
Cap.65.02.10 -------------------------------------------------------------- + 81 mii lei
Art.2. Se rectifică bugetul local prin diminuare cu suma de 5 mii lei astfel:
Cap.04.02.01 ----------------------------------------------------------- - 5 mii lei

Art.3. Se rectifică bugetul local cu suma de 152 mii lei astfel :
Cap.11.02.06 ---------------------------------------------------------------- + 152 mii lei
Cap.51.02.20.01.30 -------------------------------------------------------- + 10 mii lei
Cap.51.02.2005.30----------------------------------------------------------+ 27 mii lei
Cap.51.02.71.01.30 --------------------------------------------------------- + 45 mii lei
Cap.70.02.71.01.30---------------------------------------------------------- + 30 mii lei
Cap.84.02.71.03 ------------------------------------------------------------- + 40 mii lei
Art.4. Se rectifică bugetul local de la un articol la altul a sumelor cuprinse la Cap.65.02. după cum
urmează:
- 71.01.30 -------------------------------------------------------------------- + 40.000 lei
-71.03.00 -------------------------------------------------------------------- - 40.000 lei
Art .6. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va duce la
îndeplinire prezenta hotarare.
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
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr.61
Din 7 Decembrie 2016
Privind: acordarea unui mandat special Primarului Comunei Romanu, pentru a vota, in calitate de
reprezentant al Comunei Romanu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
”ECO DUNAREA” Braila, cotizatia membrilor asociati
Consiliul Local al Comunei Romanu, intrunit in sedinta extraordinara din data de 7.12.2016, legal
constituita
Avand in vedere:
Adresa nr.1420/05.12.2016 a ADI „ECO DUNAREA” Braila privind necesitatea acordarii unui mandat
special prin hotarare a Consiliului Local, reprezentantului sau in Adunarea Generala a Asociatiei – Primarul
comunei Romanu, pentru a vota cotizatia anuala a membrilor Asociatiei;
Avizele comisiilor de specialitate;
Hotararea Consiliului Local al Comunei Romanu nr. 41/21.08.2008 pentru constituirea Asociatiei de
Dezvoltare Intercomnitara ECO DUNAREA Braila;
In conformitate cu prevederile art. 16, alin. (2), lit. k din Statutul Asociatiei;
In baza art.11, art.12 alin.1, art. 36 alin 1, alin.2 lit e) alin. 6 lit a) pct. 14, art.37 si art.62 alin.1 din
Legea administratiei publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art. 45 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE:
Art.1 Se imputerniceste doamna Ionita Steluta, Primarul Comunei Romanu, pe durata mandatului, ca in
calitate de reprezentant al Comunei Romanu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
“ECO DUNAREA” Braila, sa voteze cotizatia anuala a membrilor Asociati propusa de catre Consiliul Director
al Asociatiei.
Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata, de Secretarul Comunei, Asociatiei de Dezvoltare „ECO
DUNAREA” Braila si al altor institutii interesate.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 7.12.2016, cu un numar de 10 voturi ;i 1
abtinere 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

Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr.61
Din 7 Decembrie 2016
Privind: acordarea unui mandat special Primarului Comunei Romanu, pentru a vota, in calitate de
reprezentant al Comunei Romanu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
”ECO DUNAREA” Braila, cotizatia membrilor asociati
Consiliul Local al Comunei Romanu, intrunit in sedinta extraordinara din data de 7.12.2016, legal
constituita
Avand in vedere:
Adresa nr.1420/05.12.2016 a ADI „ECO DUNAREA” Braila privind necesitatea acordarii unui mandat
special prin hotarare a Consiliului Local, reprezentantului sau in Adunarea Generala a Asociatiei – Primarul
comunei Romanu, pentru a vota cotizatia anuala a membrilor Asociatiei;
Avizele comisiilor de specialitate;
Hotararea Consiliului Local al Comunei Romanu nr. 41/21.08.2008 pentru constituirea Asociatiei de
Dezvoltare Intercomnitara ECO DUNAREA Braila;
In conformitate cu prevederile art. 16, alin. (2), lit. k din Statutul Asociatiei;
In baza art.11, art.12 alin.1, art. 36 alin 1, alin.2 lit e) alin. 6 lit a) pct. 14, art.37 si art.62 alin.1 din
Legea administratiei publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art. 45 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE:
Art.3 Se imputerniceste doamna Ionita Steluta, Primarul Comunei Romanu, pe durata mandatului, ca in
calitate de reprezentant al Comunei Romanu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
“ECO DUNAREA” Braila, sa voteze cotizatia anuala a membrilor Asociati propusa de catre Consiliul Director
al Asociatiei.
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata, de Secretarul Comunei, Asociatiei de Dezvoltare „ECO
DUNAREA” Braila si al altor institutii interesate.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 7.12.2016, cu un numar de 10 voturi ;i 1
abtinere din numarul total de 11 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul
voturilor consilierilor in functie.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Chirpac Gheorghe
SECRETAR

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.63
Din 16 Decembrie 2016
Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 2016
Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinară la data de 16.12.2016;
Avand in vedere:
Raportul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate cu privire la
necesitatea aprobării rectificării bugetului local ;
Avizele comisiilor de specialitate;
Decizia nr.39/9.12.2016 împreună cu anexele nr.1 a Șefului Administratiei Judetene a Finantelor
Publice Braila;
Adresa nr.2895 din 15.12.2016 a Scolii Gimnaziale Romanu;
Hotararea Consiliului Judetean Braila-Anexa nr.1;
In baza Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
In baza Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,modificata si completată cu OUG nr.63/2010
precum si stabilirea unor masuri financiare și a Legii nr.227/2015 cu modificarile si completarile 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 la venituri și cheltuieli pentru repartizarea pe UAT Romanu a cotei
de 18,5% din impozitul pe venit și redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe TVA pentru echilibrarea
bugetului local pe anul 2016 astfel:
Cap.11.02.06. --- = - 1 mii lei ----- Cap. 51.02.20.0130
Cap.04.02.01. --- = +5 mii lei ----- Cap.51.02.20.05.30
Art.2. Se rectifică bugetul local la venituri și cheltuieli prin repartizarea procentului de 20% din sume
defalcate din tax ape TVA pentru echilibrarea bugetului local,pentru susșinerea

programului de dezvoltare locală și proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pentru anul 2016
astfel:

Cap.11.02.06. ----- = + 50 mii lei ------ Cap.65.02.71.01.30.------= + 18 mii lei
Cap.51.02.20.01.30.------= + 32 mii lei

Art .6. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va duce la
îndeplinire prezenta hotarare.
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,
Puia Ionel

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.64
Din 16 Decembrie 2016
privind trecerea din domeniul public al comunei ROMANU în domeniul privat, în vederea casării și
valorificării a bunurilor de retur a căror menținere în funcțiune nu se mai justifică
Consiliul Local al comunei ROMANU, județul Brăila, în ședința ordinară din data de
16.12.2016
- La inițiativa d-nei Ioniță Steluța,Primar al comunei Romanu,judetul Braila.
Având în vedere:
- Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei
ROMANU în domeniul privat, în vederea casării și valorificării a bunurilor de retur a căror menținere
în funcțiune nu se mai justifică;
-Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al
comunei ROMANU în domeniul privat, în vederea casării și valorificării a bunurilor de retur a căror
menținere în funcțiune nu se mai justifică;
- Avizul comisiilor de specialitate al Consiliului Local comuna ROMANU;
- prevederile art. 1, 2 , 3 și 4 din O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de
scoatere din funcțiune/declasare, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc
domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobate prin Legea nr. 246/2001;
- prevederileH.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele
normale de funcționare a mijloacelor fixe;
- prevederile punctelor 22 și 23 din din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, aprobate prin H.G. nr.
909/1997, cu modificările și completările ulterioare precum și prin H.G. nr. 568/2000;
- prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor
normative, republicate, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.10 și art.36 lit ”c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.39, art. 45 alin. 3 și art 115 alin. 1 lit.”b”din din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al comunei ROMANU în domeniul privat al
bunurilor conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. Se aprobă scoaterea din funcțiune a bunurilor de retur cuprinse de Anexa 1 conform O.G.
nr. 112/2000 aprobată prin Legea nr. 246/2001.
Art. 3 Se aprobă casarea definitivă a rețelelor de alimentare cu apă din localitățile Romanu și
Oancea în valoare de 34 427,11 lei, respectiv 11 115,47 lei.

Art. 4 Se aprobă casarea și valorificarea a trei pompe a căror durată de viață a expirat, în
valoare de 40 233,53 lei, sumele încasate se vor face venit la bugetul local, reținând cheltuielile
efectuate cu procedura de valorificare.
Art. 5 Lista Bunurilor de Retur aferente Sistemului Public de Alimentare cu Apă aparținând
domeniului public al UAT ROMANU, anexă la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice
de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr 670/2009 se va modifica corespunzător.
Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Romanu prin specialiștii
primăriei, iar Secretarulcomunei Romanu o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează,
Secretar comună

Puia Ionel
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.65
Din 16 Decembrie 2016
Privind includerea bunurilor rezultate din investiția: Extinderea și modernizarea Sistemului de
Alimentare cu Apă din localitățile Romanu și Oancea, în domeniul public al UAT ROMANU
Consiliul Local al comunei ROMANU, județul Brăila în ședința de lucru ordinară la data de
16.12.2016
La inițiativa Primarului comunei ROMANU
Având în vedere:
- Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind includerea bunurilor rezultate din
investiția: Extinderea și modernizarea Sistemului de Alimentare cu Apă din localitățile Romanu
și Oancea, în domeniul public al UAT ROMANU;
-Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind includerea bunurilor rezultate din
investiția: Extinderea și modernizarea Sistemului de Alimentare cu Apă din localitățile Romanu
și Oancea, în domeniul public al UAT ROMANU;
- Avizul comisiilor de specialitate a Consiliului Local comuna ROMANU;
- Procesul-verbal de predare-primire (preluare) a Bunurilor care constituie sistemul Public de
Alimentare cu Apă și de Canalizare aparținând Unității Administrativ-Teritoriale Comuna ROMANU
înregistrat sub nr 4912/ 09.12.2016 la Delegatar – UAT Comuna ROMANU și sub nr
21328/13.12.2016 la Operator SC Compania de Utilități Publice ”Dunărea” Brăila SA prin care
Delegatarul a procedat la predarea și Operatorul la primirea bunurilor din Anexa nr 1 în conformitate
cuprevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de
Canalizare nr 670/2009 pct. 4, art. 8 – Sistemul bunurilor de retur, Cap. II – Bunurile Concesiunii,
Titlul I – Dispoziții generale privind delegarea
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/2005, cu modificările și
completările ulterioare și art. 863 Cod Civil;
- PrevederileH.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele
normale de funcționare a mijloacelor fixe;
- Prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor
normative, republicate, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.10 și art.36 lit ”c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.39 si art. 45 alin. 3 și art 115 alin. 1 lit.”b”din din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea in domeniul public al comunei ROMANU, bunurile rezultate din
investiția: Extinderea și modernizarea Sistemului de Alimentare cu Apă din localitățile Romanu
și Oancea în valoare de 1.979.954,34 lei.
Art. 2 Bunurile prevazute in anexa la prezenta hotarare se vor avea in vedere la
reactualizarea domeniul public al comunei Romanu
Art. 3 Lista Bunurilor de Retur aferente Sistemului Public de Alimentare cu Apă aparținând
domeniului public al UAT ROMANU, anexă la Contractul de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr 670/2009 se va modifica
corespunzător.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Romanu prin specialiștii
primăriei, iar Secretaru lcomunei Romanu o va comunica Instituției Prefectului-judetul Braila si
tuturor persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Puia Ionel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

