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PROCES   VERBAL 

 

 

  Astăzi  14.10.2021 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  extraordinară  a 

Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.109/12.10.2021 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 

conform convocatorului anexat . 

  Sedinţa este deschisă de către d-nul Chihaia Dan Lucian, consilier,care a fost propus  de catre d-

ul  Strîmbeanu Gabriel Romeo,consilier,să fie presedinte de sedință  , emiţănduse în acest sens hotărărea 

nr.63. 

  La apelul nominal făcut , rezultă că sunt prezenţi un număr de 9  consilieri din 11 alesi. 

  Lipsă fiind d-na Alexandru Marcela,făcănd parte dintr-un program operațonal ERADMUS și 

plecată cu copii Școlii generale Romanu în Grecia și d-ul Costea Romeo motive personale,avănd un 

deces în familie. 

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

luna  anterioară, nu sunt obiectiuni de făcut si anunță că s-a modificat ordinea de zi,aceea că s-a mai 

introdus un punct privind : actualizarea devizului general al obiectivului”Modernizare drumuri în satele 

Oancea si Romanu,com.Romanu,jud.Bră care este punctual nr.2 al ordinei de zi și swe devanseaza 

punctele 3 și 4. A fost supusă la vot ordinea de zi fiind votate în unanimitate de voturi.Se trece la 

prezentarea primului punct al ordinei de zi . 

             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 Rectificarea bugetului local pe  anul  2021 

 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.64. 

             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 actualizarea devizului general  al obiectivului  de investiții ”Modernizare 

drumuri  în satele Oancea  și Romanu , comuna 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.65.      

            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 cererii de finanțare  și a devizului general estimativ a obiectivului  

” Modernizarea trotuarelor în com.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.66.    

          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 cererii de finanțare  și a devizului general estimativ al obiectivului  
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”Modernizare drumuri  în satele Oancea  și Romanu , comuna 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.4 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.67.    

                                                           

         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, 

                     Chihaia Dan Lucian                                                  Secretar general comună     

                                                                                                         Zainea Cristian George 

 


