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PROCES   VERBAL 

 

 

 

  Astăzi  28.07.2022 , orele 15,00 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  extraordinară  a 

Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.96/26.07.2022 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi conform 

convocatorului anexat . 

             La apelul nominal făcut , rezultă că sunt prezenţi un număr de 10  consilieri din 11 alesi.Lipseşte d-na 

consilier Alexandru Marcela. 

  Sedinţa este deschisă de către d-na Ioniţă Steluţa,primar şi arata ca trebuie ales un preşedinte de 

sedintă.D-na Serea Simioana,consilier îl propune pe d-ul Chihaia Dan Lucian,consilier iar d-ul Chirpac Gheorghe 

îl propune pe d-ul Mitu Georgel,consilier.Supusi la vot d-ul Chihaia Lucin are 4 voturi pentru iar d-ul Mitu 

Gorgel  a fost aleas cu un numar de 6 voturi,să fie presedinte de sedinţă ,emiţănduse în acest sens hotărărea nr.44. 

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

anterioară,  nu sunt obiectiuni de făcut .  

             D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi şi este aprobată în unanimitate de voturi. 

             D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta prezenta pct nr.1 al ordinei de zi privind  rectificarea bugetului local pe 

anul 2022. 

            D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezintă avizele favorabile la punctul nr.1 al ordinei de zi 

la care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.45. 

            Preşedintele de şedinţă a anunţat că se poate trece la discuţii. 

 D-na Ioniţă Steluţa,primar a arătat că marţi 2 august 2022 sunt invitaţi consilierii la Primaria locală 

deoarece vine o societate care a castigt licitatia pentru efectuarea lucrarilor cadastrale ale comunei noastre. 

 Preşedintele de şedinţă a anunţat că dacă nu mai este nimic de discutat încheie lucrarile şedinţei. 

            Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.   

 

 

 

 

 

                    Presedinte de sedinţă,                                                              Intocmit, 

                          Mitu Cornel                                                           Secretar general comună     

                                                                                                          Zainea Cristian George 
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