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PROCES   VERBAL 

 

  Astăzi  31.07.2020 , orele 12,00 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  ordinară  a 

Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.54/27.07.2020 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 

conform convocatorului anexat . 

 D-ul consilier Șișu Dumitru îl propune pe d-ul Chirpac Gheorghe,consilier,viceprimar, pentru 

a fi presedinte de sedinta. A fost supusă la vot propunerea  unde d-ul Chirpac Gheorghe  a fost votat 

in unanimitate de voturi , emiţăndu-se în acest sens hotărărea nr.45. 

             La apelul nominal făcut de către d-ul secretar de comună rezultă că sunt prezenţi un număr de 

10  consilieri din 11 aleşi .Lipsește d-ul Găzdoiu Petre,fiind suspendat conform adresei nr.10251 din 

2020 Instituției Prefectului. 

            D-ul(Dn-a) Preşedinte de şedinţă anunţă ca nu sunt obiectiuni de făcut la procesul verbal din 

luna anterioară si se trece la aprobarea ordinei de zi care este votată în unanimitate de voturi  . 

             D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul  d-lui secretar de comună pentru a prezenta 

proiectul de hotarare initiat de d-na primar, privind  acordarea unui mandat special reprezentantului 

Consiliului Local al Comunei Romanu, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat. 

 D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la care toate 

comisiile au fost de acord și supusă în plen a fost votată în unanimitate de voturi emiţăndu-se astfel 

hotărărea cu nr.46. 

            D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul  d-lui secretar de comună pentru a prezenta 

proiectul de hotarare initiat de d-ul viceprimar, privind aprobarea sancțiunilor aplicabile în cazul 

abandonării de deșeuri pe domeniul public și pentru stabilirea a două  zone în vederea amenajării și 

construirii platformelor pentru depozitarea deșeurilor inerte provenite de la populație si agenții 
economici în comuna Romanu, județul Brăila. 

            D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la care toate 

comisiile au fost de acord și supusă în plen a fost votată în unanimitate de voturi emiţăndu-se astfel 

hotărărea cu nr.47. 

           D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul  d-lui secretar de comună pentru a prezenta 

proiectul  de hotarare initiat de d-ul Chirpac Gheorghe,viceprimar,  privind  radierea debitelor 

reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti persoane fizice, care au schimbat domiciliul de 

pe raza comunei Romanu, judeţul Brăila, în alte localităţi . 

           D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la care toate comisiile                          

au fost de acord și supusă în plen a fost votată în unanimitate de voturi, adica 10 voturi pentru, emiţăndu-                    

se astfel hotărărea cu nr.48. 

            D-ul Presedinte de sedinta a aratat ca daca nu mai sunt probleme de discutat declara sedinta 

consiliului local închisă. 

            Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.   
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