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PROCES   VERBAL 

 

 

  Astăzi  25.02.2021 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  ordinară  a 

Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.42/15.02.2021 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 

conform convocatorului anexat . 

             La apelul nominal făcut de către d-ul secretar general rezultă că sunt prezenţi un număr de 9  

consilieri din 11 aleşi .Lipsesc d-nii Șișu Dumitru,fiind bolnav si internat în spital si Roșca 

Georgian,plecat dn localitate cu probleme de servici.Ca invitat participă d-ul ing.agronom Dragostin 

Marian,ing.agronom,responsabil cu Urbanismul. 

 D-(ul)na consilier Puia Ionel îl propune pe d-ul Strîmbeanu Gabriel Romeo,consilier, pentru a fi 

presedinte de sedinta. A fost supusă la vot propunerea,  unde d-ul Strîmbeanu Gabriel Romeo a fost votat 

in unanimitate de voturi , emiţăndu-se în acest sens hotărărea nr.10. 

            D-ul(Dn-a) Preşedinte de şedinţă dă citire la convocator și anunță că s-a mai suplimentat cu încă 7 

puncte pe ordinea de zi ,deci sunt în total de 14 puncte pe ordinea de zi și se trece la aprobarea ordinei de 

zi care este votată în unanimitate de voturi   

  D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Strîmbeanu Gabriel Romeo anunta ca se trece la pct 1 al ordinei 

de zi privind  aprobarea Regulamentului pentru încasarea taxei de habitat în comuna Romanu, judeţul   

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 ,adica 9 voturi pentru,emiţăndu- se 

astfel hotărărea cu nr.  11.  

            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Strîmbeanu Gabriel Romeo anunta ca se trece la pct 2 al ordinei 

de zi privind   aprobarea Caietului de sarcini pentru scoaterea la concesiune prin licitatie publica a 

suprafetei de 27.652 mp. teren agricol intravilan pe raza satului Oancea,din care 19.652 mp.identificat în 

T.56,P.642,Lot 1/2,nr.cadastral 76410 și 8.000 mp. identificat în T.56,P.642,Lot 1/1,nr.cadastral 76411. 

          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 9 voturi pentru,emiţăndu- se 

astfel hotărărea cu nr.12. 

           D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Strîmbeanu Gabriel Romeo anunta ca se trece la pct 3 al ordinei 

de zi privind  aprobarea scoaterii la inchiriere prin licitatie publica a suprafetei de 9.872 mp. teren agricol 

in extravilan pe raza satului Romanu,identificat în T.89,P.507/9/1,nr.cadastral 76181             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 9 voturi pentru,emiţăndu- se astfel 

hotărărea cu nr.13. 

            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Strîmbeanu Gabriel Romeo anunta ca se trece la pct 4 al ordinei 

de zi privind  stabilirea unor normative proprii privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele 

aflate în dotarea Consiliului local Romanu, pentru anul 2021.  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 9 voturi pentru,emiţăndu- se astfel hotărărea cu nr.14. 

            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Strîmbeanu Gabriel Romeo anunta ca se trece la pct 5 al ordinei 

de zi privind   aprobarea cotizației aferente Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitate publica 

,,BRAILA GAZ’’ pentru anul 2021. 
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             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 9 voturi pentru,emiţăndu- se 

astfel hotărărea cu nr.15. 

            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Strîmbeanu Gabriel Romeo anunta ca se trece la pct 6 al ordinei 

de zi privind  aprobarea Planului de masuri privind apărarea împotriva incendiilor și Raportul anual de 

analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor în anul 2021 . 

            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 9 voturi pentru,emiţăndu- se 

astfel hotărărea cu nr.16. 

             D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Strîmbeanu Gabriel Romeo anunta ca se trece la pct 7 al ordinei 

de zi 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  

             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 9 voturi pentru,emiţăndu- se 

astfel hotărărea cu nr.17. 

             D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Strîmbeanu Gabriel Romeo anunta ca se trece la pct 8 al ordinei 

de zi privind  aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul  

comunei Romanu , judeţul Braila pentru anul 2021 

            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 9 voturi pentru,emiţăndu- se 

astfel hotărărea cu nr.18. 

            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Strîmbeanu Gabriel Romeo anunta ca se trece la pct 9 al ordinei 

de zi privind   aprobarea modificarea Hotararii  nr.11 din 10 Februarie 2020 a Consiliului Local al 

Comunei Romanu privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - 

economici ai Proiectului - pentru UAT Comuna Romanu . 

          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 9 voturi pentru,emiţăndu- se 

astfel hotărărea cu nr.19. 

           D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Strîmbeanu Gabriel Romeo anunta ca se trece la pct 10 al ordinei 

de zi privind  modificarea Hotararii nr.12 din 10.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Romanu privind 

aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii 

Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 

             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 9 voturi pentru,emiţăndu- se 

astfel hotărărea cu nr.20. 

            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Strîmbeanu Gabriel Romeo anunta ca se trece la pct 11 al 

ordinei de zi privind  modificarea Hotararii nr.14 din 10.02.2020 a Consiliului Local al Comunei 

Romanu privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform 

rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 

         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 9 voturi pentru,emiţăndu-se 

astfel hotărărea cu nr.21. 
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            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Strîmbeanu Gabriel Romeo anunta ca se trece la pct 12 al ordinei 

de zi privind   modificarea Hotararii nr.15 din 10.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Romanu 

privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna 

Romanu, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de 

Fezabilitate cu anexele aferente . 

             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 9 voturi pentru,emiţăndu- se 

astfel hotărărea cu nr.22. 

            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Strîmbeanu Gabriel Romeo anunta ca se trece la pct.13 al ordinei 

de zi privind  aprobarea Actului Aditional nr.24 - privind modificarea si completarea unor prevederi ale 

Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale - Partea Comuna, Dispozitiilor Speciale - Partea de Apa si 

Dispozitiilor Speciale - Partea de Canalizare - ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice 

de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare – 

in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 – 2025. 
 

            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 9 voturi pentru,emiţăndu- se 

astfel hotărărea cu nr.23. 

             D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Strîmbeanu Gabriel Romeo anunta ca se trece la pct 14 al ordinei 

de zi privind  actualizarea unor poziții din inventarul domeniului public al comunei Romanu , jud. 

Brăila,însușit prin HCL nr.2 din 28.01.2021. 

             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 9 voturi pentru,emiţăndu- se 

astfel hotărărea cu nr.24. 

             D-ul(d-na) Presedinte de sedinta dă cuvăntul d-lui consilier Puia Ionel prin care arată că nu sunt 

plăcuțele de identificare al străzii Teiului și să se pună pietriș în refugiul Școlii generale Romanu. 

 D-na Primar a aratat că a notat aceste aspect și în cel mai scurt timp se vot remedia deficiențele. 

          D-ul(d-na) 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.   

                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                   Presedinte de sedinţă,                                                            Intocmit,Secretar general 

            Strîmbeanu Gabriel Romeo                                                      Zainea Cristian George 

 

 

 

 


