
                                                                         ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL LOCAL ROMANU 
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142 

E-mail: primariaromanu@ymail.com  web:primariaromanu.ro 
 
 
 

PROCES   VERBAL 
 

 
  Astăzi  28.01.2021 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  ordinară  a 
Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.11/21.01.2021 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 11  
consilieri din 11 aleşi .Ca invitat participă d-ul ing.agronom Dragostin Marian,responsabil cu Urbanismul. 
 D-(ul)na consilier Chihaia Dan Lucian  o propune pe d-na Alexandru Marcela,consilier, pentru a fi 
presedinte de sedinta. A fost supusă la vot propunerea  unde d-ul Alexandru Marcela a fost votată in 
unanimitate de voturi , emiţăndu-se în acest sens hotărărea nr.1. 
            D-ul(Dn-a) Preşedinte de şedinţă dă citire la convocator și anunță că s-a mai suplimentat cu încă 
un punct al ordinei de zi  privind  aprobarea suprafetei de 14.565 mp.teren arabil extravilan identificat in 
T.96,P.554/56 sat Romanu  și se trece la aprobarea ordinei de zi care este votată în unanimitate de voturi  . 
  D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela anunta ca se trece la pct 1 al ordinei de zi 
privind  reactualizarea   Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al  comunei 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 11 voturi pentru,emiţăndu- 
se astfel hotărărea cu nr.  2.  
            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela anunta ca se trece la pct 2 al ordinei de zi 
privind   Actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Romanu Judetul Braila. 
          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 11 voturi pentru,emiţăndu- 
se astfel hotărărea cu nr.3. 
           D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela anunta ca se trece la pct 3 al ordinei de zi 
privind  aprobarea  reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza  
comunei Romanu, judetul Braila pentru anul școlar 2021-2022. 
           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 11 voturi pentru,emiţăndu- 
se astfel hotărărea cu nr.4. 

          D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela anunta ca se trece la pct 4 al ordinei de zi 
privind  aprobarea scoaterii la inchiriere 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 11 voturi pentru,emiţăndu- 
se astfel hotărărea cu nr.5. 
           D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela anunta ca se trece la pct 5 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 11 voturi pentru,emiţăndu- se astfel 
hotărărea cu nr.6. 
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                                                                                2. 
 
            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela anunta ca se trece la pct 6 al ordinei de zi 
privind  aprobarea Planului anual de lucrari sau actiuni de interes local  pe anul 2021 beneficiarilor de 
ajutor social la nivelul comunei noastre.   
            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 11 voturi pentru,emiţăndu- 
se astfel hotărărea cu nr.7. 
             D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela anunta ca se trece la pct 7 al ordinei de zi 
privind  aprobarea Planului anual de lucrari sau actiuni de interes local  pe anul 2021 beneficiarilor de 
ajutor social la nivelul comunei noastre.   
            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 11 voturi pentru,emiţăndu- 
se astfel hotărărea cu nr.8. 
             D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela anunta ca se trece la pct 8 al ordinei de zi 
privind  aprobarea dezmembrării suprafetei de  14.565  mp teren arabil extravilan  identificat in Tarlaua 
nr.96,parcela  nr.554/56  al satului  Romanu,com.Romanu,jud.Braila   
            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 11 voturi pentru,emiţăndu- 
se astfel hotărărea cu nr.9. 
 
            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 
                    Alexandru Marcela                                                            Zainea Cristian George 
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