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PROCES   VERBAL 

   

Astăzi  25.03.2022 , orele 12,00 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  ordinară  a Consiliului 

local,conform Dispoziţiei nr.67/18.03.2022 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi conform 

convocatorului anexat . 

  Sedinţa este deschisă de către d-na Ioniță Steluța,primar , arata ca sunt invitați d-na Radu Badiu 

Nicoleta,contabil,Dragostin Marian,ing.agronom,Craciun Jan,Ioan Iulian Fănel,Ioan Iulian și Talaz 

Laurențiu,cetateni ai comunei cu mai multe animale în gospodaie.Trebuie ales un președinte de sedintă.D-

ul Chihaia Dan Lucian,consilier îl propune pe d-ul Strîmbeanu Gabriel Romeo,consilier. Supus la vot d-nul 

Strîmbeanu Gabriel Romeo,a fost ales cu un numar de 10 voturi,să fie presedinte de sedință  , emiţănduse 

în acest sens hotărărea nr.15. 

  La apelul nominal făcut , rezultă că sunt prezenţi un număr de 10  consilieri din 11 alesi.Lipsa 

motivat fiind d-na Alexandru Marcela,consilier. 

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

anterioară, că nu sunt obiectiuni de făcut .  

            D-ul (d-na) Preşedinte de şedinţă anunţă ca  punctele nr.10 și 11 din convocator seamana păna la o 

dată ulterioară de pe ordinea de zi și au mai fost introduse punstele 12 si 13 conform convocatorului 

anexat. 

 Supuse la vot  punctele nr.10 si 11 pentru amanare au fost aprobate în unanimitate de voturi iar 

puntele nr.12 si 13 pentru introducerea pe pordinea de zi au fost aprobate în unanimitate de voturi. 

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

a primi rapoartele de activitate ale alesilor locali și depunerea declaratiilor de avere si interese pentru anul 

2021 conform punctelor nr.1 si 2 din convocator. 

              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 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.3 al ordinei 

de zi la care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.17. 

              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  privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al  Consiliul local al comunei Romanu, judeţul Brăila .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.18. 

              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 cererii de finanțare și 

devizul estimativ pentru obiectivul de investiţii"Infiintare sistem de distributie gaze naturale in 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.21. 
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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  privind Aprobarea Acordului de asociere 

încheiat între UAT – Comuna Romanu privind Consiliul local al comunei Romanu și UAT – Comuna Maxineni prin 

Consiliul local al comunei Maxineni pentru participarea in comun la proiectul de investitii: „Sistem public de 

distribuție inteligenta a gazelor naturale in comunele Romanu si Maxineni, 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.20. 

              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 cererii de finanțare și 

devizul estimativ pentru  investiţia” : „Sistem public de distribuție inteligenta a gazelor naturale in comunele 

Romanu si Maxineni, judetul Braila”                                                                                                                                                                 

.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.19. 

              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.8 al ordinei de zi  privind privind Aprobarea concesiunii 

pajiștilor prin atribuire directă , aflate în proprietatea privată a comunei Romanu ,a documentației de atribuire directa 

și a modelului cadru al Contractului de concesiune.      D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezintă 

avizele favorabile la punctul nr.8 al ordinei de zi la care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea 

cu nr.22. 

             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  Luarea unor măsuri pentru buna 

organizare a păşunatului pe anul 2022. comunei Romanu , judeţul Braila . 

          D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezintă avizele favorabile la punctul nr.9 al ordinei de zi la 

care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.23. 

              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.12 al ordinei de zi  privind  rectificarea bugetului  local pe 

anul 2022.D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezintă avizele favorabile la punctul nr.12 al 

ordinei de zi la care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.16. 

              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.13 al ordinei de zi  privind aprobarea cererii de finantare si 

devizul estimativ pentru obiectivul de investitii”Infrastructura pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct 

de vedere energetic – Statii de ieincarcae pentru vehicule electrice in comuna Romanu, judetul Braila” 
D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezintă avizele favorabile la punctul nr.13 al ordinei de zi 

la care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.24. 

 D-na Primar a aratat că avem 4 invitati,gospodari ai satului cu mai multe animale la care sunt 

nemultumiti sau vorbesc pentru agitarea spiritelor între gospodari.Fam Iulfan are un contract de pășune 

reziliat doarece în loc sa întretină pășunea ei au arat si au cultivat lucerna,fapt care intră în contradictie cu 

prevederile contractuale.Un reprzentant din fam. Iulfan a aratat ca vrea sa vada cine va fi noul concesionar 

pe terenul care l-a cultivat cu lucernă pentru a-și face o părere si a cere plata insamantarii lucernei. 

            D-ul(d-na)   Preşedinte de şedinţă a anunţat că dacă nu mai sunt probleme de discutat pe ordinea  de 

zi declară lucrările şedintei Consiliului local închise. 

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

 

 

 

 

 

                    Presedinte de sedinţă,                                                              Intocmit, 

              Strîmbeanu Gabriel Romeo                                              Secretar general comună     

                                                                                                          Zainea Cristian George 


