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PROCES   VERBAL 

 

 

  Astăzi  11.12.2020 , orele 12,00 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  extraordinară  a 

Consiliului local,conform Dispoziţiei nr.97/08.12.2020 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 Chihaia Dan Lucian  o propune pe d-na Alexandru Marcela,consilier, pentru a fi 

presedinte de sedinta. A fost supusă la vot propunerea  unde d-ul Alexandru Marcela a fost votată in 

unanimitate de voturi , emiţăndu-se în acest sens hotărărea nr.62. 

            D-ul(Dn-a) Preşedinte de şedinţă dă citire la convocator și anunță că s-a mai suplimentat cu încă 

un punct al ordinei de zi  privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru elevii școlari și preșcolari ai Școlii 

generale Romanu și se trece la aprobarea ordinei de zi care este votată în unanimitate de voturi  . 

 D-ul  Chirpac Gheorghe,consilier,anunță  s-a fixat postul de secretar al comisiei de administratie 

publică locală,juridică,apărarea ordinei si linistei publice,a drepturilor cetatenilor la sedinta anterioară, 

cănd era în concediu medical.Dorește să fie membru în aceasta comisie si o propune pe d-na Serea 

Simioana să fie secreara a comisiei deoarece este mai tanara si sa invete tainele acestei comisii.Supusă la 

vot această propunere este votata in unanimitate de voturi întăi pe comisie si apoi in plenul sedintei.S-a 

adoptat hotararea cu nr.63. 

            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela anunta ca se trece la pct 1 al ordinei de zi 

privind rectificarea bugetului local pe  anul  2020 . 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 voturi pentru,emiţăndu- se astfel hotărărea cu nr.64. 

           D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela anunta ca se trece la pct 2 al ordinei de zi 

privind   radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti persoane fizice, care au 

schimbat domiciliul de pe raza comunei Romanu, judeţul Brăila, în alte localităţi . 

          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 voturi pentru,emiţăndu- 

se astfel hotărărea cu nr.65. 

           D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela anunta ca se trece la pct 3 al ordinei de zi 

privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul  fiscal  2021. 

           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 voturi pentru,emiţăndu- 

se astfel hotărărea cu nr.66. 

          D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela anunta ca se trece la pct 4 al ordinei de zi 

privind   aprobarea impozitelor și taxelor locale speciale pentru anul  fiscal  2021  si a Regulamentului de 

adoptare a acestora .  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 voturi 

pentru,emiţăndu- se astfel hotărărea cu nr.67. 
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                                                                                 2. 

 

          D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela anunta ca se trece la pct 5 al ordinei de zi 

privind   revocarea HCL nr.18 si 19 din 10.02.2020 privind  încetarea de drept a mandatului de consilier 

local al PSD al d-lui Vasilache Dumitru conf.art.34 alin.4 din Statutul PSD și validarea manda- tului de 

consilier local  PSD al d-lui Găzdoiu Petre. 

        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 10 voturi pentru,emiţăndu- se 

astfel hotărărea cu nr.68. 

            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela anunta ca se trece la pct 6 al ordinei de zi 

privind  alocarea sumei de 15.000 lei necesara elevilor scolari si prescolari cu ocazia serbarii Pomului de 

Craciun  de către Consiliul local al comunei Romanu, judetul Brăila. 

 D-ul Șișu Dumitru,consilier,arata ca este buna inițiativa primarului dar dacă se poate să se mai 

suplimenteze cu încă 5000 lei adică să fie suma totală de 20.000 lei pentru ca pachetele sa fie mai 

consistente. 

           D-na Ioniță Steluța,primar,a aratat ca mai avem promisiuni si de sponsorizări iar după  o consultare 

cu d-na Radu Badiu Nicoleta,contabil,arată că mai sunt posibilitati în bugetul local de întregirea sumei.   

            D-ul(d-na) presedinte de sedinta  Alexandru Marcela supune la vot propunerea d-lui Șișu Dumitru 

de a se aproba suma de 20.000 lei pentru copii scolari si prescolari cu ocazia sarbatoririi Pomului de 

Craciun.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 voturi pentru,emiţăndu- 

se astfel hotărărea cu nr.69. 

            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 

                    Alexandru Marcela                                                                Zainea Cristian George 

 

 


