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PROCES   VERBAL 

 

 

  Astăzi  22.12.2020 , orele 10,00 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  extraordinară  a 

Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.101/20.12.2020 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 

conform convocatorului anexat . 

             La apelul nominal făcut de către d-ul secretar general rezultă că sunt prezenţi un număr de 11  

consilieri din 11 aleşi . 

 D-(ul)na consilier  Puia Ionel  îl propune pe d-ul Chihaia Dan Lucian,consilier, pentru a fi 

presedinte de sedinta. A fost supusă la vot propunerea  unde d-ul Chihaia Dan Lucian a fost votat in 

unanimitate de voturi , emiţăndu-se în acest sens hotărărea nr.70. 

            D-ul(Dn-a) Preşedinte de şedinţă dă citire  convocatorului  și se trece la aprobarea ordinei de zi 

care este votată în unanimitate de voturi  . 

            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Chihaia Dan Lucian anunta ca dacă sunt probleme cu procesul 

verbal de la sedinta anterioară.Nu sunt probleme și se trece la pct 1 al ordinei de zi privind  aprobarea 

neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribure a contractelor/acordurilor-

cadru pentru achiziția  produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative aferente programului de către Consiliul local Romanu,în anii școlari 2021-

2023. 

           D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la care toate comisiile   

au fost de acord și supusă în plen a fost votată în unanimitate de voturi ,adica 11 voturipentru,emiţăndu- 

se astfel hotărărea cu nr.71. 

 D-ul Presedinte de sedinta ureaza la toți consilierii și persoanele din Primaria locala un nou an cu 

impliniri,satisfactii si multa sanatate. 

 D-na Alexandru Marcela,consilier,cadru didactic la Scoala cu cls. I-VIII Romanu,spera ca 

incepand  cu anul scolar 2020-2021 să  se redeschida scolile pentru a  intalni cu elevii si a putea sa se 

revină totul la normal. 

            D-ul(d-na) Presedinte de sedinta a aratat ca daca nu mai sunt probleme de discutat declara 

sedinta consiliului local închisă. 

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

                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                   Presedinte de sedinţă,                                                            Intocmit,Secretar general 
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