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PROCES   VERBAL 

 

 

  Astăzi  26.11.2021 , orele 12,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  ordinară  a 

Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.123/22.11.2021 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 

conform convocatorului anexat . 

  Sedinţa este deschisă de către d-na Ioniță Steluța,primar , arata ca trebuie ales un președinte de 

sedintă.D-na Serea Simioana,consilier îl propune pe d-ul Strîmbeanu Gabriel Romeo.Supus la vot d-nul 

Strîmbeanu Gabriel Romeo,a fost ales cu un numar de 11 voturi,să fie presedinte de sedință  , emiţănduse 

în acest sens hotărărea nr.73. 

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

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

luna  anterioară, nu sunt obiectiuni de făcut.   

             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  aprobarea executiei lucrarilor la obiectivul de investitii „Extindere retea apa, 

str. Salcamilor (150 ml) si str. Mihai Eminescu (200 ml), Comuna Romanu” - in valoare totala de 

55.807,911 lei inclusiv TVA, cofinantarea acestora cu suma de 19.082,21 lei inclusiv TVA, precum si 

aprobarea Acordului privind finantarea si executia acestor lucrari - cu Anexa - parte integranta 

 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.74. 

             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 cresterii valorii neeligibile aferenta proiectului de investitie 

“Amenajare trotuare in localitatea Romanu, judetul Braila”  

           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.75.      

            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, 

                Strîmbeanu Gabriel Romeo                                           Secretar general comună     

                                                                                                         Zainea Cristian George 
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