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PROCES   VERBAL 

 

 

  Astăzi  29.10.2019 , orele 14,00 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinŃa  ordinară  a 

Consiliului local,conform DispoziŃiei nr.134/23.10.2019 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 

conform convocatorului anexat . 

 D-ul consilier Vasilache Dumitru îl propune pe d-ul Chihaia Dan Lucian,consilier, pentru a fi 

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

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

 D-ul Chihaia Dan Lucian,presedinte de sedinta anunta ca a mai fost adaugat pe ordinea de zi încă 

două puncte, punctul cu nr.8 și 9 conform convocatorului modificat. 

             Supus la vot si aprobat in unanimitate au fost incluse spre dezbatere pe ordinea de zi. 

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

consilieri din 11 aleşi .    

  D-ul(Dn-a) Preşedinte de şedinŃă anunŃă ca după prezentarea procesului verbal al sedintei din luna  

anterioară  nu sunt obiectiuni de făcut si se trece la aprobarea ordinei de zi care este votată în unanimitate 

de voturi  .Avem doi invitati-d-na Radu Badiu Nicoleta ,contabil si Dragostin Marian,ing.agronom la 

Compartimentul Agricol. 

            D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul  d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul 

de hotarare initiat de d-na primar,privind aprobarea Planului anual de lucrari sau actiuni de interes local  pe 

anul 2020 beneficiarilor de ajutor social la nivelul comunei noastre. 

            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 emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.63. 

 D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul  d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul 

de hotarare initiat de d-na primar, privind aprobarea Programului  pentru întreșinerea  drumurilor de 

interes local pentru 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 emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.64. 

            D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul  d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul 

de hotarare initiat de d-na primar,  privind aprobarea Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 

2019-2020  . 

           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 emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.65. 

            D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul  d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul 

de hotarare initiat de d-na primar,  privind rectificarea bugetului local pe  anul  2019. 

          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 emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.66. 

            D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul  d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul 

de hotarare initiat de d-na primar,  privind aprobarea transferului mijloacelor fixe “microbuze pentru 

transportul scolar” din      gestiunea U.A.T. comuna Romanu, Judetul Braila, in gestiunea Scolii 

Gimnaziale Romanu, comuna Romanu, Judetul Braila. 

 D-ul Vasilache Dumitru,consilier întreabă de ce trebuie sa dăm microbuzul școlar la Sc.Generala 

Romanu?. 

 D-na Radu Badiu Nicoleta,contabil arata ca în urma controlului Camerei de Conturi Braila din 

aceasta vară a primit recomandarea verbală ca un fel de sarcini de realizat, ca microbuzul scolar să fie 

transferat la Scoala gimnaziala Romanu. 
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 D-na Primar Ionișă Stelușa,a aratat că nu vrea să i se impute bani pentru că nu am facut acest 

transfer.Sumele de bani î-i vor primi de la Primarie cei de la Scoala generala Romanu.Scoala va angaja un 

om pe microbuzul școlar cu 4 ore pe zi iar omul nostru va lucra in continuare la Primarie pe 

buldoexcavator si i se va mai da si alte sarcini prin dispozitia primarului.Am avut multe comnenzi de 

realizat cu buldoexcavatorul la populatie si nu le-am putut onora. 

 D-ul Vasilache Dumitru,consilier,arata ca de ce ne lăsăm conduși de Camera de Conturi ? și 

dorește ca la viitoarea ședinșă de Consiliu local sa fie prezentată Decizia din urma controlului Camerei 

de Conturi Braila din vara aceasta. 

 D-ul Calu Neculai,consilier,întreaba dacă s-au mai dat  în judetul nostru microbuzele scolare la 

Unitași soclare ?.D-na Director Ioan Giorgiana arata ca mai sunt scoli care au primit microbuze de la 

primarii,urmănd ca în viitorul apropiat să se conformeze și celelalte primarii din judeș. 

 D-ul șișu Dumitru,consilier,arată că punctele de vedere ale Camerei de Conturi sunt 

neconcludente și propune ca acest punct să se amane pănă luna viitoare iar d-na Rad8u Badiu 

Nicoleta,contabil ,să ne prezinte un punct de vedere în care Camera de Conturi a supus acest aspect. 

            D-ul Vasilache Dumitru,consilier,a aratat daca la Inspectoratul școlar Braila s-au discutat aceste 

probleme privind transferul microbuzului scolar și cu căt vor fi plătiși șoferii ?.D-na Director Ioan G. A 

aratat ca se stie și vor fi platiti cu ½ norma. 

          D-ul Presedinte de sedinta spune la vor amanarea discutiei pană luna viitoare iar d-nii reprezentanti 

ai comisiilor de specialitate au fost de acord cu amanarea discutiilor acestui punct sensibil pentru 

comunitate cu 6 voturi pentru si 5 voturi contra. 

             D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul  d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul 

de hotarare initiat de d-na primar,  privind aprobarea dezmembrării suprafetei de 3.057 mp teren curși-

construcșii identificat in cv.24,parcelele nr.261 și 262 al satului Oancea,com.Romanu,jud.Braila .  

          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 emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.67. 

             D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul  d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul 

de hotarare initiat de d-na primar,  privind supraimpozitarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite de pe raza 

comunei ROMANU. 

          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 emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.68. 

            D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul  d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul 

de hotarare initiat de d-na primar,  aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Judetului Braila prin 

Consiliului Judetean Braila, Comunei Stancuta si a Comunei Visani la Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” si acordarea unui mandat special reprezentantului 

Consiliului Local  al Comunei Romanu, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

de Utilitate Publica de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat. 

          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 emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.69. 

          D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul  d-lui secretar de comună pentru a prezenta proiectul de 

hotarare initiat de d-na primar privind trecerea în domeniul privat al suprafeșei de  100 mp.teren  arabil 

extravilan în satul Romanu,   identificat în  tarlaua  nr. 38,parcela nr.47  în vederea amplasării unei stașii de gaz 

metan.    

          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 emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.70. 

D-ul presedinte de sedinta anunta ca se poate trece la discutii: 

 D-ul Vasilache Dumitru,consilier,intreaba cum se va colecta selectiv?. 

 D-na Dir.Ioan Giorgiana,arata ca de sambata la Scoala Generala Romanu se vor desfasura cursuri 

de Lb.engleză unde profesorii din Braila vor veni si în mediul rural si vor defasura cursuri cu elevii cls.III-

VIII unde se va forma o grupă.A mai este un proiect-Poezia matemeticii unde s-au adus în anul 2018 in jur 

de 70 participanti din judetul noastru și Municipiul Braila iar anul aceste vor fi mobilizati si din alte 

judete.Cursul pentru fiecare elev va fi de 15 lei/ora. 
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             D-ul Presedinte de sedinta a aratat ca daca nu mai sunt problem de discutat declara sedinta 

consiliului local închisă. 

 

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

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                    Presedinte de sedinŃă,                                                                     Intocmit,Secretar 

                   Chihaia Dan Lucian                                                             Zainea Cristian George 

 

 

 


