
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL LOCAL ROMANU 

Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142 

E-mail: primariaromanu@ymail.com  web:primariaromanu.ro 

 

 

PROCES   VERBAL 

 

 

  Astăzi  8.11.2022 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  ordinară  a 

Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.125/4.11.2022 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 Chihaia Dan Lucian ,consilier îl propune pe d-ul Strîmbeanu Gabriel Romeo,consilier. Supus  

la vot ,este ales în unanimitate d-ul Strîmbeanu Gabriel Romeo, presedinte de sedinţă ,emiţăndu-se în 

acest sens hotărărea nr.66. 

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

28.09.2022, d-ul Chirpa Gheorghe,consilier anunţă că nu s-a consemnat în procesul verbal al sedintei că 

pe comisii doi  membrii  s-au abţinut .D-ul Secrtar general a arătat că din eroare de dactilografiere s-a 

consemnat că pe comisii trei membrii s-au abţinut,dar în realitate s-au abtinul doi membrii. 

             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.67. 

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

masuri pentru perioada sezonului rece 2022-2023 . 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.68. 

             D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta prezenta pct nr.3 al ordinei de zi privind aprobarea plantării unui 

număr de 10.000 puieţi de salcăm pe o suprafaţă de 2,00 ha teren în Pădurea Romanu şi un numar de 500 

puieţi de plop pe de o parte şi alta a D.C. nr.2 Romanu-Oancea. 

              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.69. 

  D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta prezenta pct nr.4 al ordinei de zi privind  aprobarea Actului Adiţional 

nr. 1/2022 la Contractul  de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale 

în Judeţul Brăila şi activităţii de măturat, spălat, stropit şi întreţinere căi publice în Municipiul Brăila 

numarul 360/07.06.2022 si acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al Unităţii 

Administrativ-Teritoriale Comuna Romanu să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I. “ECO 

DUNAREA” Brăila – aprobarea Actului Adiţional nr. 1/202.                                                                                       

.          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.70.                                                       

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

 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, 

             Strîmbeanu Gabriel Romeo                                                      Secretar general comună     

                                                                                                                 Zainea Cristian George 
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