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PROCES   VERBAL 

 

 

  Astăzi  5.11.2021 , orele 13,00 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  extraordinară  a 

Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.115/3.11.2021 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-ul Chirpac Gheorghe,consilier o propune pe d-na Serea Simioana iar d-ul Nicolae Marian 

Florian,consilier, î-l propune  pe d-ul Chihaia Dan Lucian.supusi la vot d-nul Chihaia Dan Lucian,a fost 

ales cu un numar de 8 voturi,să fie presedinte de sedință  , emiţănduse în acest sens hotărărea nr.68. 

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

  Lipsă fiind d-na Alexandru Marcelași Mocanu Viorel din motive personale                                                           

.            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 se vor 

discuta punctele nr. 1,3,4 și 2  

             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  modificarea  bugetului local la Sc.generală Romanu 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.69. 

             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 desemnarea d-nei Radu Badiu Nicoleta,contabil în aparatul de specialitate al 

primarului,să facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de Director 

la Scoala gimnazială Romanu. 

             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.70.      

              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  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-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.71.    

             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 numarului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la 

cursurile cu frecventa din cadrul Scolii Gimnaziale Romanu finantată din bugetul local al comunei 

Romanu, pe anul 2020.     
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                                                                              2. 

 

             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.72.    

                                                           

         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 

 

 


