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PROCES   VERBAL 

 

 

  Astăzi  27.11.2019 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinŃa  ordinară  a 

Consiliului local,conform DispoziŃiei nr.142/21.11.2019 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 

conform convocatorului anexat . 

 D-ul consilier Chirpac Cornel îl propune pe d-ul Calu Neculai,consilier, pentru a fi presedinte de 

sedinta. A fost supusă la vot propunerea  unde d-ul Calu Neculai  a fost votat in unanimitate de voturi , 

emiŃăndu-se în acest sens hotărărea nr.71. 

 D-ul Calu Neculai  ,presedinte de sedinta anunta ca a mai fost adaugat pe ordinea de zi încă două 

puncte, punctul cu nr.9 și 10 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 4 invitati,d-na Radu Badiu Nicoleta ,contabil , Dragostin Marian,ing.agronom la 

Compartimentul Agricol,Dir Sc.Gimnaziala Romanu Ioan Georgiana și Strîmbeanu Gabriel Romeo,șef 

SVSU Romanu. 

            D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul  d-lui Chirpac Gheorghe,viceprimar, pentru a prezenta 

o informare cu privire la infiintarea unui adăpost pentru cazare si ingrijirea cainilor fara stapan.A fost 

intrebat din sala de4 sedinta unde vor fi pozitionate aceste adaposturi ?.A raspuns în zonele fostelor CAP-

uri Romanu si Oancea. 

 D-na Primar a aratat ca aceasta problemă nu o putem sustine financiar în următorii ani.Sunt 

momentan probleme mult mai stringente de rezolvat. 

            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 modificarea 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.72.D-na Dir.Sc.gimnaziala Ioan G. arata ca dijn rezerva bugetara va cumpăra lemne de foc iar la anul nu 

mai cumpărăm.D-ul Chirpac Gh.,viceprimar,arata ca la Gradinita din satul Oancea sa se cumpere un covor 

căci este frig.D-na Dir.Ioan G. arata ca este covor pe jos,căldura de asemenea,dar problema cea mai 

sensibila este ca de la anul Gradinita se va deasfiinta din lipsa copiilor. 

 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 stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul  fiscal  2020. 

 D-ul Sisu Dumitru,consilier,arata ca nu este de acord cu noua impozitare,că trebuie sa fie in tot satul 

la fel.De ce str.Brailei si Republicii sunt strazi principale ?.Să zică d-na Primar 3 motive că aceste strazi 

sunt principale.D-na primar arata ca iluminatul public este din stalp in stalp,sunt multe centre comerciale, 

str.Republicii este centrul civic al comunei.D-ul Sisu arata ca pe str.Eternitatii sau alte strazi pot circula 

masinile de mare tonaj. 

           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.73. 

            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 impozitelor și taxelor locale speciale pentru anul  

fiscal  2020  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 emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.74. 
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            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,  radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti 

persoane fizice, înlocuite cu ore de munca neremunerată în folosul comunitatii prin hotarari judecatoresti şi 

executate de către persoanele fizice contraveniente.  

          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.75. 

           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,  acordarea cu titlul gratuit,pe toată durata existenșei construcșiilor a 

două terenuri din domeniul public al comunei către SDEE Muntenia Nord SA în vederea realizării 

lucrărilor de racordare la reșeaua electrică a locului de consum permanent a unor construcșii. 

          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.76. 

           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 Programului  activitășilor edilitar-gospodărești ce se va 

desfășura în anul 2020 și realizările 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.77. 

           D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul  d-lui Strimbeanu Gabriel Romeo,șef SVSU Romanu 

pentru a prezenta o informare privind constituirea,încadrarea și dotarea SVSU Romanu și a Serviciilor 

private pentru Situașii de Urgenșă, iar pentru viitor sa se achizitioneze unele materiale necesare activitatii 

serviciului. 

           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-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.78. 

          D-ul Vasilache Dumitru,consilier,arata ca trebuie bine analizata situatia.Cum pleaca microbuzul,cu 

sofer,fara sofer,cu buget,fara buget ?. 

           D-na primar,arata nu este contra copiilor,nu impune nimanui ca maine să dau microbuzul la Scoala 

Gimnaziala de la Primaria locala.A vorbit cu d-ul Inspector școlar general și dănsul a crezul ca noi dăm 

microbuzul școlar și nu punem la punct anumite aspecte. 

         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 identificarea și numerotarea cadastrală a suprafeșei de 941 

mp.teren curși construcșii din domeniul privat al comunei Romanu   identificat în  cvartalul nr. 17,parcela 

nr.258/11. 

          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.79. 

 D-na primar a vrut sa mai lamureasca inca un aspect,acela ca avizele data de consilieri sunt 

consultative.Ceea ce se hotararste si asa este legal conform Codului Administrativ-hotararile sunt legale 

cele luate in plen.                                                                             

             D-ul 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 sedinŃă,                                                                     Intocmit,Secretar 

                         Calu Neculai                                                                   Zainea Cristian George 

 

 

 

 


