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  Astăzi  14.06.2021 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  extraordinară  a 

Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.68/10.06.2021 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 . 

 D-ul Secretar general anunțăcă la această ședință participă ca invitată d-na Radu Badiu 

Nicoleta,contabil la Primaria Romanu. 

  D-ul(Dn-a)  consilier Alexandru Marcela, îl propune  pe d-ul Chihaia Dan Lucian,consilier, și 

viceprimar,  pentru a fi presedinte de sedință. A fost supusă la vot propunerea,  unde d-ul Chihaia Dan 

Lucian a fost votat  in unanimitate de voturi , emiţăndu-se în acest sens hotărărea nr.38. 

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

luna  anterioară  ,nu sunt obiectiuni de făcut si se trece la aprobarea ordinei de zi care este votată în 

unanimitate de voturi conform convocatorului anexat . 

            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Chihaia Dan Lucian anunta ca se trece la pct 1 al ordinei de zi 

privind modificarea bugetului local pe 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 11 voturi 

pentru,emiţăndu- se astfel hotărărea cu nr.39. 

            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela anunta ca se trece la pct 2 al ordinei de zi 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”înființare teren sport” în sat 

Oancea,com.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.40. 

            D-ul(d-na) Presedinte de sedinta a aratat ca se poate trece la discuții diverse. 

 D-ul Chirpac Gheorghe,consilier,întreabă ce înseamnă cei 50.000 lei la pct nr.3 din art.1 ?. 

            D-na Radu Badiu Nicoleta,contabil arată că acea sumă reprezintă  proiectele ce le avem în 

derulare pentru anul acesta. 

           D-ul Chirpac Gheorghe,consilier,întreabă că de ce nu se dau banii la Biserica ortodoxă din satul 

Romanu,care  s-au aprobat la începutul anului ?. 

 D-na Ioniță Steluța,primar,a arătat că în momentul cănd Preotul paroh al satului Romanu vine la 

noi cu devizul de lucrari ,vom vira imediat banii conform devizului. 

 D-ul Puia Ionel,consilier,o întreabă pe d-na primar că ce se întămplă cu programul Energia 

verde,căci are si dumnealui dosarul înaintat și pănă acum nu am primit semnale de începerea lucrărilor. 

 D-na Ioniță Steluța,primar,a arătat că nu mai decontează Guvernul banii pentru lucrările 

efectuate și nicio societate de profil nu mai demarează lucrarile. 
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            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 

                   Chihaia Dan Lucian                                                                Zainea Cristian George 


