
 
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  28.09.2022 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  extraordinară  a 

Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.113/26.09.2022 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 Strîmbeanu Gabriel Romeo,consilier îl propune pe d-ul Chihaia Dan Lucian,consilier 

.Supus  la vot ,este ales în unanimitate d-ul Chihaia Dan Lucian, presedinte de sedinţă ,emiţănduse în 

acest sens hotărărea nr.52. 

             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.5 şi 56 , anume rectificarea bugetului local pe anul 2022 şi modificarea HCL nr.43/2022 .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  aprobarea studiului 

de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici/ 

indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general/devizului general actualizat  pentru 

obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri în satele Oancea şi Romanu,comuna Romanu,judeţul 

Brăila”, aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”, precum şi a 

sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.   

            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.53. 

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

de la bugetul local a valorii lucrarilor de desfacere / refacere a strazilor, in situatia in care, lucrarile de 

investitii realizate de UAT Romanu prin proiectul : „Modernizare drumuri in satele Oancea si Romanu 

comuna Romanu,judetul  Braila” s-ar suprapune cu lucrarile de investitii incluse in Proiectul Regional 

de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Braila, in perioada de programare 2014-

2020, finantate din fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructura 

Mare 2014-2020 ( POIM ). 

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.54. 

             D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta prezenta pct nr.3 al ordinei de zi privind obţinerea avizului 

conform pentru demolarea corpului C.1 al imobilului înscris în Cartea funciară nr.2370,nr.cadastral 3181 

denumită Şcoala generală al satului Oancea,com.Romanu. 
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                                                                         2. 

D-ul Chirpac Gheorghe,consilier arată că nu este prezentat si studiul de fezabilitate si propune amănarea 

discuţiilor la pct 2 si 3.D-na Primar arata că şcoala din satul Oancea este din paiantă cu pereţii aplecaţi 

spre exterior fiind un pericol real de prăbuşire la pereţii din partea de vest.Am vrut să facem un muzeu 

dar nu am primit avizul de la Ministerul Educaţiei că se schimbă destinaţia si vrem sa facem un  parc si 

loc de joacă pentru copii.Dul Mitu Georgel,consilier arata ca cine a avut in gestiune scoala din satul 

Oancea?.D-na primar arata da pănă acum 4 ani a fost a scolii generale Romanu.Caz similar este si la 

comuna Cazasu.D-ul Chirpac Gh.,consilier arata ca nu trebuie sa demolam scoala,mai bine sa o 

conservam.D-na Primar arata ca daca nu mai functionează,ni-şi permite să mai bage bani în ea pentru 

reabilitate sau pentru conservare că nu mai sunt copii de scoala primară la satul Oancea.D-na Alexandru 

Marcela,consilier,arata ca scoala este construita de foarte mult timp si nu are fundatie iar din cauza 

igrasiei s-a ridicat si parchetul din clase La Scoala veche din Romanu.D-ul Puia I.consilier,nu vede de ce 

sa voteze demolarea scolii din Oancea pentru că nu are calculele expertilor.   

           D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezintă avizele favorabile la comisiile nr.1 si 2 

iar la comisia nr.3 sunt doua abtinei ale d-lor Chirpac Gh. Si Roşca G. iar în plen au fost 6 voturi pentru 

si 5 abtineri,ale d-lor Chirpac Gh.,Roca G.,Puia I.,Mitu G. şi Mocanu Viorel.l 

La punctul nr.3 hotararea a trecut cu 6 voturi la 5 abtineri.S-a emis astfel hotărărea cu nr.55. 

             D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta prezenta pct nr.4 al ordinei de zi privind  actualizarea inventa- 

rului prin trecerea suprafeţei de 1,88 ha extravilan în domeniul privat 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.56. 

             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.5 al 

ordinei de zi la care toate comisiile au fost de acord, emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.57. 

              D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta prezenta pct nr.6 al ordinei de zi Modificarea H.C.L. nr.43 din 

17.06.2022 pentru dezmembrarea suprafetei de 4.127 mp.teren din domeniul public al com.Romanu, 

jud.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.58. 

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

 Nu mai sunt 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, 

                    Chihaia Dan Lucian                                                      Secretar general comună     

                                                                                                           Zainea Cristian George 

 
 

 

 

 

 


