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PROCES   VERBAL 

 

  Astăzi  31.08.2021 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  ordinară  a 

Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.87/23.08.2021 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 

conform convocatorului anexat . 

  Sedinţa este deschisă de către d-na Alexandru Marcela, consilier,care a fost propusă  de catre d-na  

Chihaia Dan Lucian,viceprimar,consilier,să fie presedinte de sedință  , emiţănduse în acest sens hotărărea 

nr.48. 

   La apelul nominal făcut , rezultă că sunt prezenţi un număr de 11  consilieri din 11 alesi. 

 Ca invitați îi avem pe d-na Radu Badiu Nicoleta,contabil și Dragostin Marian,responsabil cu 

urbanismul. 

   D-ul (d-na) Preşedinte de şedinţă anunţă ca după prezentarea procesului verbal al sedintei din 

luna  anterioară  nu sunt obiectiuni de făcut si se trece la prezentarea primului punct al ordinei de zi după 

ce a fost în prealabil supusă la vot ordinea de zi  fiind  aprobată în unanimitate de voturi. 

             D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-nei Primar Ioniță Steluța pentru a prezenta pct nr.1 

al ordinei de zi privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Gheorghe Ionica în sumă de 1.000 lei 

pentru înmormăntarea numitului Gheorghe  Dumitru,fratele petentei. 

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

proiectul de hotarare de la punctul nr.1 al ordinei de zi . 

          D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la punctul nr.1 al ordinei 

de zi la care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.49. 

             D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-nei Primar Ioniță Steluța pentru a prezenta pct nr.2 

al ordinei de zi privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire al Riscurilor comunei 

Romanu,jud.Brăila. 

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

proiectul de hotarare de la punctul nr.2 al ordinei de zi unde  d-nii reprezentanti ai comisiilor de 

specialitate prezinta avizele favorabile  la care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel 

hotărărea cu nr.50.      

            D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-nei Primar Ioniță Steluța pentru a prezenta pct nr.3 

al ordinei de zi privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire al Riscurilor comunei 

Romanu,jud.Brăila. 

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

proiectul de hotarare de la punctul nr.3 al ordinei de zi unde  d-nii reprezentanti ai comisiilor de 

specialitate prezinta avizele favorabile la care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea 

cu nr.51.      

            D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-nei Primar Ioniță Steluța pentru a prezenta pct nr.4 

al ordinei de zi privind aprobarea tarifelor și a regulamentului de organizare și funcționare a Terenului de 

sport cu gazon natural din localitatea Romanu,jud.Brăila. 

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

proiectul de hotarare  unde  d-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la  

care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.52.      

            D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-nei Primar Ioniță Steluța pentru a prezenta pct nr.5 

al ordinei de zi privind  aprobarea  vănzării, prin licitaţie publică a imobilelor – corpuri clădire 

C3(șopron),C4(atelier locuință),C5(grajd) și C6(anexă),cu o suprafață construită de 480 mp.,amplasate în 
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 satul Oancea,com.Romanu, identificate în CV.56,P.642,Lot 1/1,transcris în Cartea Funciară nr.76411,nr. 

cadastral 76411,proprietatea privată a comunei Romanu,jud.Brăila 

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

proiectul de hotarare  unde  d-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la 

care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.53.      

            D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-nei Primar Ioniță Steluța pentru a prezenta pct nr.6 

al ordinei de zi privind  aprobarea  vănzării, prin licitaţie publică a imobilelor – corpuri clădire 

C7(locuință),cu o suprafață construită de 80 mp.,amplasată în satul Oancea,com.Romanu, identificat  în 

CV.56,P.642,Lot 1/1,transcris în Cartea Funciară nr.76411,nr. cadastral 76411,proprietatea privată a 

comunei Romanu Judetul Braila. 

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

proiectul de hotarare  unde  d-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile  la 

care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.54.      

            D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-nei Primar Ioniță Steluța pentru a prezenta pct nr.7 

al ordinei de zi privind  aprobarea taxelor locale speciale pentru anul fiscal 2021 și a Regulamentului de 

adoptare a acestora. 

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

proiectul de hotarare  unde  d-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la  

care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.55.      

           D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-nei Primar Ioniță Steluța pentru a prezenta pct nr.8 

al ordinei de zi privind  acordul pentru aprobarea concesiunii,prin licitaíe publică a terenului în suprafață 

de 140 mp.curți-construcții din domeniul  privat al comunei,identificat în cv.33,parcela490/2/1,Lot1 ,sat 

Romanu transcris în Cartea funciară și nr. cadastral 787. 

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

proiectul de hotarare  unde d-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la  

care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.56.      

          D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-nei Primar Ioniță Steluța pentru a prezenta pct nr.9 

al ordinei de zi privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru investiția “ Sistematizare strada 

Brăilei” comuna Romanu”,judetul Braila  . 

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

proiectul de hotarare  unde d-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la  

care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.57.      

          D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-nei Primar Ioniță Steluța pentru a prezenta pct nr.10 

al ordinei de zi privind  aprobarea asocierii Comunei Romanu prin Consiliul Local Romanu cu Judetul 

Braila, prin Consiliul Judetean Braila,pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de < Sistematizare strada 

Brăilei,com.Romanu,judBrăila>. 

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

proiectul de hotarare de la punctul nr.10 al ordinei de zi unde d-nii reprezentanti ai comisiilor de 

specialitate prezinta avizele favorabile la  care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel 

hotărărea cu nr.58.      

         D-ul preşedinte de şedinţă a anunţat că dacă nu mai sunt probleme de discutat pe ordinea  de zi declară 

lucrările şedintei Consiliului local închise. 

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

 

 

                    Presedinte de sedinţă,                                                              Intocmit, 

                      Alexandru Marcela                                                  Secretar general comună     

                                                                                                           Zainea Cristian George 


