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PROCES   VERBAL 

 

 

 

  Astăzi  11.05.2022 , orele 15,00 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  extraordinară  a 

Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.78/09.05.2022 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi conform 

convocatorului anexat . 

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

sedintă.D-ul Mocanu Viorel,consilier îl propune pe d-ul Chihaia Dan Lucian,consilier. Supus la vot d-ul Chihaia 

Dan Lucian,a fost aleas cu un numar de 11 voturi,să fie presedinte de sedinţă  , emiţănduse în acest sens 

hotărărea nr.31. 

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

  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 d-na primar Ioaniţă Steluţa mai intărzie că este la o şedinţă în 

cadrul Consiliului Judetean Brăila. 

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

pe  anul  2022. 

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

prezenta proiectul de hotarare al d-nei primar de la punctul nr.1 al ordinei de zi. 

             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.32. 

              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.2 al ordinei de zi  privind insusirea inventarului   bunurilor 

apartinand  sistemului public de alimentare cu  apa , aprobarea apartenentei la domeniul public al Comunei 

Romanu  a Bunurilor de  Retur inventariate , aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al 

Comunei  Romanu a unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora. 

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.33. 

              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  participarea in cadrul programului cu 

investitia:”Infrastructura pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de 

reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Romanu” 

              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.34. 

 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  privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a 

devizului general al obiectivului de investitii – in continuare“Sistematizare str. Brailei ,comuna Romanu ,jud. 

Braila,, in localitatea Romanu, comuna Romanu, judetul 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.35. 
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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.6 al ordinei de zi  Aprobarea actualizarii  indicatorilor tehnico-

economici si a devizului general al obiectivului de investitii “Infiintare Centru civic in comuna Romanu, judetul 

Braila”. 

            D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezintă avizele favorabile la punctul nr.6 al ordinei de zi 

la care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.36. 

           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 zi privind aprobarea asocierii Comunei Romanu 

prin Consiliul Local Romanu cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila,pentru cofinantarea si realizarea 

lucrarilor de < Sistematizare strada Brăilei, com.Romanu, judBrăila>. 

            D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezintă avizele favorabile la punctul nr.7 al ordinei de zi 

la care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.37. 

           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.3 al ordinei de zi privind înfiinţarea si organizarea Serviciului de 

iluminat public al comunei Romanu, judeţul Brăila  

          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.38. 

 

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

 Nu au avul loc discutii pe marginea proiectelor de hotarari nici alte aspecte. 

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

 

 

 

 

 

                    Presedinte de sedinţă,                                                              Intocmit, 

                     Chihaia Dan Lucian                                                   Secretar general comună     

                                                                                                          Zainea Cristian George 

 

 


