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PROCES   VERBAL 

 
  Astăzi  31.08.2022 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  extraordinară  a 

Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.108/29.08.2022 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi conform 

convocatorului anexat . 

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

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

sedintă.D-ul Chirpac Gheorghe,consilier îl propune pe d-ul Mitu Georgel,consilier .Supus  la vot ,este ales în 

unanimitate d-ul Mitu Georgel , presedinte de sedinţă ,emiţănduse în acest sens hotărărea nr.46. 

             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 anunţă că s-au mai adăugat pe ordinea de zi înca două puncte ,nr.4 şi 5 , 

anume rectificarea bugetului local pe anul 2022 şi modificarea limitelor şi suprafeţelor de teren identificată în 

cv.4,parcela nr.44-Stadionul de footbal al comunei Romanu,conform Anexei-Planului de amplasament şi 

delimitare al imobilului care face parte integranta din prezenta,precum şi aprobarea unui mandat d-nei Primar 

Ioniţă Steluţa pentru semnarea declaraţiei la Biroul Notarilor Publici Braila .Supuse la vot ordinea de zi  este 

aprobată în unanimitate de voturi. 

             D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta prezenta pct nr.1 al ordinei de zi privind  acordarea unui mandat special 

doamnei Primar Ionita Steluta, in calitate de reprezentant de drept al Unitatii Admnistrativ Teritoriale Comuna 

Romanu, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, aprobarea 

Strategiei de Tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru perioada 2021 - 2025 in 

Aria Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. - actualizata - si a Actului 

Aditional nr.25 la Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile 

ulterioare.                                         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.47. 

             D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta prezenta pct nr.2 al ordinei de zi privind  aprobarea Actului Aditional 

nr.25 privind modificarea punctului 4 al alin.(2) al Articolului 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - din 

Capitolul 1 - Sistemul Financiar - Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din Dispozitii Generale ale 

Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare - in baza 

Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 2025 - actualizata                                                                                                                                                                            

D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezintă avizele favorabile la punctul nr.2 al ordinei de zi la care 

toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.48. 

             D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta prezenta pct nr.3 al ordinei de zi privind  radierea debitelor reprezentand 

amenzi contraventionale, contravenienti personae fizice decedate. 
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                                                                        2. 

 
D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezintă avizele favorabile la punctul nr.3 al ordinei de zi la care 

toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.49. 

             D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta prezenta pct nr.4 al ordinei de zi privind  Rectificarea bugetului local pe  

anul  2022 

             D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezintă avizele favorabile la punctul nr.4 al ordinei de zi 

la care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.50. 

             D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta prezenta pct nr.5 al ordinei de zi privind  Rectificarea bugetului local pe  

anul  2022 

             D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezintă avizele favorabile la punctul nr.4 al ordinei de zi 

la care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.50. 

              D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta prezenta pct nr.5 al ordinei de zi privind  modificarea limitelor şi 

suprafeţelor de teren identificată în cv.4,parcela nr.44-Stadionul de footbal al comunei Romanu, conform Anexei-

Planului de amplasament şi delimitare al imobilului care face parte integranta din prezenta,precum şi aprobarea 

unui mandat d-nei Primar Ioniţă Steluţa pentru semnarea declaraţiei la Biroul Notarilor Publici Braila.                                                                                                                                         

               D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezintă avizele favorabile la punctul nr.5 al ordinei de zi 

la care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.51. 

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

 D-na Primar a anunţat şi pe această cale d-lor consilieri că trebuie prin orice mijloace să se anunţe 

cetăţenii comunei să se prezinte la Primaria locală cu titlurile de proprietate,certificate de mostenitor,contracte de 

vănzare cumpărare,după caz,actele de stare civilă pentru a se face cadastrarea terenurilor din extravilan si 

intravilan inclusiv locuinţele prin fonduri europene,făcăndu-se gratis. 

 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. 

 D-ul Puia Ionel,consilier,anunţă că pe str.Brăilei,lucrarea care este de modernizarea strazii ,nu este 

terminată la intersectiile strazilor pentru că la santuri nu sunt finisate rosturile.D-na primar a aratat că nu va semna 

receptia lucrarilor pana nu se vor rezolva toate  problmele ivite. 

 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 Georgel                                                           Secretar general comună     

                                                                                                          Zainea Cristian George 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


