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 Astăzi  10.02.2022 , orele 14,30 la  PrimariacomuneiRomanu  are  locşedinţaextraordinară  a 

Consiliuluilocal,conformDispoziţiei nr.52/8.02.2022 a d-neiprimar, avăndprogramulordinei de zi conform 

convocatoruluianexat . 

 Sedinţaestedeschisă de către d-naIonițăSteluța,primar , arata ca suntinvitațiPreoțiiOrtodoxi din 

ParohoiileRomanusiOancea,Dir.Sc.GimanzialeRomanusi d-nacontabil al PrimarieiRomanu.Trebuie ales un 

președinte de sedintă.D-naSereaSimioana,consilierîlpropunepe d-ulChihaia Dan Lucian,consilier. Supus la 

vot d-nulChihaia Dan Lucian,afost ales cu un numar de 11 voturi,să fie presedinte de sedință  , 

emiţănduseînacestsenshotărărea nr.3. 

 La apelul nominal făcut ,rezultăcăsuntprezenţi un număr de 11  consilieridin 11 alesi. 

  D-ul (d-na) Preşedinte de şedinţăanunţă ca dupăprezentareaprocesului verbal al 

sedinteidinlunaanterioară, că nu suntobiectiuni de făcut . 

D-ul (d-na) Preşedinte de şedinţăanunţă caînafară de 9 puncte de peordinea de zi au mai 

fostintrodusepunstele 10 si 11 privindrevocarea HCL nr.53/2021 si 45/2021 la 

solicitareaInstituțieiPrefectului-judetul Braila. 

 Supuse la votpunctele nr.10 si 11 au fostaprobateînunanimitate d voturi. 

D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-luiZainea Cristian George,secretar general, pentru a 

prezentaproiectul de hotarare de la punctul nr.1 al ordinei de ziprivindAprobareabugetului local șiLista de 

investișii a comuneiRomanu,județulBrăilapeanul2022 .D-niireprezentanti ai comisiilor de 

specialitateprezintăavizelefavorabile la punctul nr.1 al ordinei de zi la care toatecomisiile au fost de 

acord,maipuțin d-ulChihaia Dan Lucian,viceprimar si consilier,care s-a abținut de la vot,deoarece intra 

înincompatibilitatecufuncțiepe care o aveaînConsiliul de administrație alSc.generaleRomanuemiţăndu-se 

astfelhotărăreacu nr.4. 

D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-luiZainea Cristian George,secretar general, pentru a 

prezentaproiectul de hotarare de la punctul nr.2 al ordinei de ziprivindaprobarea  proiectului reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza  comunei Romanu, judetul Braila si a planului de 

scolarizare  pentru  anul şcolar 2022 – 2023. 

D-niireprezentanti ai comisiilor de specialitateprezintăavizelefavorabile la punctul nr.2 al ordinei de zi la 

care toatecomisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfelhotărăreacu nr.5. 

D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-luiZainea Cristian George,secretar general, pentru a 

prezentaproiectul de hotarare de la punctul nr.3 al ordinei de ziprivindAprobarea 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 2022.     

D-niireprezentanti ai comisiilor de specialitateprezintăavizelefavorabile la punctul nr.3 al ordinei de zi la 

care toatecomisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfelhotărăreacu nr.6. 

D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Zainea Cristian George,secretar general, pentru a 

prezenta proiectul de hotarare de la punctul nr.4 al ordinei de zi  privindprivind infiintarea Serviciului 

specializat pentru gestionarea câinilor făra stăpanal comunei Romanu, judetul Braila 

D-niireprezentanti ai comisiilor de specialitateprezintăavizelefavorabile la punctul nr.4 al ordinei de zi la 

care toatecomisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfelhotărăreacu nr.7. 
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D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Zainea Cristian George,secretar general, pentru a 

prezenta proiectul de hotarare de la punctul nr.5 al ordinei de zi  privindprelungirea unor Contracte de 

concesiune pășune încheiate între comuna Romanu și persoane fizice și juridice din comuna Romanu,judetul 

Braila.D-niireprezentanti ai comisiilor de specialitateprezintăavizelefavorabile la punctul nr.5 al ordinei de 

zi la care toatecomisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfelhotărăreacu nr.8. 

D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Zainea Cristian George,secretar general, pentru a 

prezenta proiectul de hotarare de la punctul nr.6 al ordinei de zi  privind acordul pentru 

instalarea,întreținerea sau mutării rețelelor de comuinicații electronice pe raza UAT.Romanu a unui traseu 

de fibră optică aparținănd SC.Orange Romania SA.în cadrul unui proiect de dezvoltare a rețelei de date și 

voce.D-niireprezentanti ai comisiilor de specialitateprezintăavizelefavorabile la punctul nr.6 al ordinei de zi 

la care toatecomisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfelhotărăreacu nr.9. 

D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Zainea Cristian George,secretar general, pentru a 

prezenta proiectul de hotarare de la punctul nr.7 al ordinei de ziprivindprivindaprobareaPlanuluianual de 

acţiuneprivindserviciilesocialeacordate la nivelulcomuneiRomanu , judeţul Braila pentru anul 2022 
D-niireprezentanti ai comisiilor de specialitateprezintăavizelefavorabile la punctul nr.4 al ordinei de zi la 

care toatecomisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfelhotărăreacu nr.10. 

D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Zainea Cristian George,secretar general, pentru a 

prezenta proiectul de hotarare de la punctul nr.8al ordinei de 

ziprivindaprobareaaprobareaProgramuluiactivitățiloredilitar-gospodăreștice se vadesfășuraînanul 2022. 

D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitateprezintăavizelefavorabile la punctul nr.8 al ordinei de zi la 

care toatecomisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfelhotărăreacu nr.11. 

D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Zainea Cristian George,secretar general, pentru a 

prezenta proiectul de hotarare de la punctul nr.9 al ordinei de zi  privind aprobarea Planului anual de lucrari 

sau actiuni de interes local pe anul 2022  beneficiarilor de ajutor social la nivelul comunei noastre.  D-

niireprezentanti ai comisiilor de specialitateprezintăavizelefavorabile la punctul nr.9 al ordinei de zi la care 

toatecomisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfelhotărăreacu nr.12. 

D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-luiZainea Cristian George,secretar general, pentru a 

prezentaproiectul de hotarare de la punctul nr.10 al ordinei de ziprivindprivindRevocarea HCL nr.53/2021 

de vănzareprinlicitațiepublică a imobilelor-corpuriclădire C3(șopron),C4(atelier locuință,C5 (garaj) și 

C6(anexă) cu o suprafață de 480 mp.,amplasateînsatulOanea,com.Romanu,proprietateprivată a comunei.D-

niireprezentanti ai comisiilor de specialitateprezintăavizelefavorabile la punctul nr.10 al ordinei de zi la care 

toatecomisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfelhotărăreacu nr.13. 

D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Zainea Cristian George,secretar general, pentru a 

prezenta proiectul de hotarare de la punctul nr.11 al ordinei de zi  privindprivind revocarea HCL nr.54/2021 

de vănzareprinlicitațiepublică a imobilelor-corpuriclădire C7(locuință),cu o suprafață de 80 

mp.,amplasateînsatulOanea,com.Romanu,proprietateprivată a comunei. 

D-niireprezentanti ai comisiilor de specialitateprezintăavizelefavorabile la punctul nr.10 al ordinei de zi la 

care toatecomisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfelhotărăreacu nr.14. 

           D-ulpreşedinte de şedinţădăcuvăntul d-neiprimarundeaprezentatpelarg Lista de 

investițiipepuncteconformbugetuluiadoptat.Proiectulpentru gaze naturaletrebuiesă-lscoatem la 

concesiuneprinlicitație. 

 D-ulPuia,consilier local anunțănemultumireacă la proiectulmodernizăriiȘos.Brailei ,SC. Romtelecom 

va trebui sa scoatăstalpiilor ,căsuntchiarpedirectiatrotuarelor,să-i mute înașafelîncătsă nu perturbe 

activitateaconstructorilor. 

 D-na Ioan 

Georgiana,Dir.Sc.GimnazialeRomanu,aratăcăsumeleacordatescoliiRomanusuntmultumitoare,dartrebuierezol

vatăproblemacu Sala de Sport a ScoliiRomanu la lizieracuParohiaOrtodoxăRomanu. 

           D-ulpreşedinte de şedinţă a anunţatcădacă nu mai suntprobleme de discutatpeordinea  de 

zideclarălucrărileşedinteiConsiliului local închise. 
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Dreptpentru care amîncheiatprezentulproces verbal îndouăexemplare.   

 

 

 

 

 

 

Presedinte de sedinţă,                                                              Intocmit, 

Chihaia Dan LucianSecretargeneralcomună 

                                                                                                         Zainea Cristian George 

 

 

 

 

 


