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 H O T A R A R E A  Nr.2 

Din  7  Ianuarie   2019 
 
 
     Privind: aprobarea utilizarii definitive a excedentului/deficitului   bugetar  din anul 2018  pentru anul                       
fiscal  2019. 
 
 Avănd în vedere raportul d-nei Radu Badiu Nicoleta,referent-contabil din cadrul Compartimentului                
contabilitate,impozite și taxe ; 
 Avizele comisiilor de specialitate; 
  In baza Ordinului nr.2616 din 19.12.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înche-         
ierea exercitiului bugetar pe anul 2018;  
             In baza Legii nr.2 /3.01.2018 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2018; 
             In baza Legii nr.82/1991,republicată ,  privind legea contabilitatii 
  In baza Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale  modificata şi completata cu OUG 
nr.58/2010 precum si stabilirea unor masuri financiare şi a Legii nr.227/2015 cu modificările şi 
completările ulterioare privind Codul Fiscal; 
 In conformitate cu art.36,alin. 1 si 4,lit.a si c din Legea nr.215/2001,actualizata ,republicată si 
modificata ulterior ; 
 In temeiul prevederilor art.45,alin. 1 si  2 lit. a  din Legea nr.215/2001  actualizata ,republicată 
si modificata ulterior  privind administraŃia publică locală ; 
 
  
                                                                     H O T A R A S T E  : 
 
 
 Art.1 Se aprobă utilizarea excedentului pentru anul 2019 pentru acoperirea temporară a golurilor de                       
casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile sectiunii de functionare si dezvoltare în anul                
curent în limita disponibilului. 
 Art.2.Se aprobă utilizarea definitivă a exedentului pe anul 2018 în anul 2019 ca sursă de utilizare  a 
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare  si pentru acoperirea  definitivă  a  deficitului  la sfarsitul execitiului        
bugetar in suma de 1.039.895,72 lei.                                                             
             Art.3. D-na Radu Badiu Nicoleta,contabil ,răspunde de exactitatea datelor înscrise în  prezenta                      
hotărăre 
 Art.4. D-ul Zainea Cristian George,secretar comună,va populariza prin orice mijloace de informare                      
persoanelor  interesate. 
 
               Președinte de ședinșă,                                                             Contrasemnează, 
                                                                                                               Secretar comună, 
                 Chirpac Gheorghe                                                             Zainea Cristian George 
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PROCES   VERBAL 
 
 

 
  Astăzi  7.01.2019 , orele 10,00 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinŃa  extraordinară  a 
Consiliului local,conform DispoziŃiei nr.2/4.01.2019 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 
conform convocatorului anexat . 
 D-ul consilier Puia Ionel îl propune pe d-ul Chirpac Gheorghe pentru a fi presedinte de sedinta . 
A fost supusa la vot propunerea  unde d-ul Ghirpac Gheorghe a fost votat in unanimitate de voturi , 
emiŃăndu-se în acest sens hotărărea nr.1 
   La apelul nominal făcut de către d-ul secretar de comună rezultă că sunt prezenŃi un număr de 
11  consilieri din 11 aleşi .Ca invitati participă d-na  Radu Badiu Nicoleta,referent,contabil la Primaria 
Romanu. 
              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  . 
 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 utilizării definitive a deficitului bugetar 
din anul 2018 pentru 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.2. 

            D-ul Președinte de sedinta arata ca se poate trece la discutii.Nu au avut loc discutii. 

  D-ul(d-na) Preşedinte de şedinŃă a anunŃat că  nu mai sunt probleme de discutat pe ordinea  de 
zi si declară lucrările şedintei Consiliului local închise. 

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

                                                                                                                                                                                             
 
       Presedinte de sedinŃă,                                                                     Intocmit,Secretar 

                 Chirpac Gheorghe                                                                     Zainea Cristian George 
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                                                                                  HOTARAREA Nr. 4 
Din 23.01.2019 

 
Privind aprobarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de dezvoltare 

intercomunitara de utilitate publica ,,BRAILA GAZ’’ 
 
Consiliul local al   ,judetul Braila, intrunit in sedinta publica ordinara la data de 23.01.2019 
,luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de Primarul commune Romanu. 
 
Avand in vedere: 
- raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Romanu 
- expunerea de motive a primarului comunei Romanu 
- prevederile art. 11, art. 12 al. 1, art. 13, art. 36 al. 2 lit. d si e, al. 6 lit. a pct 14, al. 7 lit.c din 
Legea 215/2001 a administratieipublice locale, republicate, cu 
modificarilesicompletarileulterioare 
- prevederile titlului II din Legea 123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
- prevederile HG 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a statului – cadru 
ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati 
publice 
- prevederileLegii 246/2005 pentruaprobarea OUG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii 
- prevederile art. 35 din Legea 273/2006 privindfinantele publice locale 
In baza art. 45 al. 2 din Legea215/2001 a administratiei publice locale, republicata, 
 
 

HOTARASTE: 
 
 

         ART. 1: Se aproba Actul Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de 
UtilitatePublica ,,Braila Gaz’’, in forma prevazuta in Anexa 1 la prezenta hotarare. 
 
         ART. 2: Se aproba Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de 
UtilitatePublica,,Braila Gaz’’, in forma prevazuta in Anexa 2 la prezenta hotarare. 
 
        ART. 3: Se stabileste sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de UtilitatePublică’’ 
BRAILA GAZ’’ in Romania, judetul Braila, orasul ÎNSURĂȚEI, str.Șos.Brăilei, nr.18,cod poștal 
815300. 
 
        ART. 4: Aproba participarea UAT.Romanu, prinConsiliul local Romanu, la patrimoniul 
initial al Asociatiei de DezvoltareIntercomunitara de UtilitatePublica ,,Braila Gaz’’, cu o 
contributie in numerar in valoare de 50 lei. 
 



                                                                     2. 
 
        ART. 5: Desemneaza pe dl / dna Ioniță Steluța ca reprezentant al UAT .Romanu in AGA 
la Asociatia de dezvoltare intercomunitara de Utilitate Publica ,,Braila Gaz’’ 
 
       ART. 6: Imputerniceste persoana desemnata la art. 5 sa semneze Actul Constitutiv si 
Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de UtilitatePublica ,,Braila Gaz’’ 
 
       ART. 7: Se imputernicestedl/ dna Ioniță Steluța, cetatean roman, nascut/a la data de 
03.04.1973, in localitatea Braila., domiciliat/a in com.Romanu, str.Republicii, nr.23, sa 
indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru inregistrarea Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de UtilitatePublica ,,Braila Gaz’’ in registrul asociatiilor si fundatiilor de pe 
langa grefa Judecatoriei Braila 
 
        ART. 8: Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
Primarul UAT.Romanu, serv. financiar, contabilitate, impozite si taxe. 
 
       ART. 9:Secretarul comunei Romanu va asigura publicitatea prezentei hotarari Instituției 
Prefectului-judetul Braila,la avizier ,pe Site-ul propriu si tuturor persoanelor interesate. 
 
      ART. 10: Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi favorabile valabil 
exprimate,  din 11  numarul consilierilor in functie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
    PRESEDINTE DE SEDINTA                                               CONTRASEMNEAZA 
               SECRETAR 
 
           Calu Neculai                                                                     Zainea Cristian George 
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H O T Ă R Â R E A  Nr.5 
                                                                         Din 23.01.2019 

                                                                              
 

              Privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfăşurată de asistenţii 

personali ai 
 persoanelor cu handicap grav in anul 2018 angajaţi ai Primariei  Comunei Romanu “, 

judeŃul Braila 
 

            Consiliul Local al comunei Romanu, judeŃul Braila, întrunit în şedinŃa ordinară din data de  
23.01.2019; 
 Verificând referatele de avizare a comisiilor de specialitate a Consiliului Local al Comunei 
Romanu; 

Analizând proiectul de hotărâre iniŃiat de Ionita Steluta, primar al comunei Romanu şi raportul 
Serviciului public de asistenŃă socială şi autoritate tutelară al Primăriei Comunei Romanu; 

Avizele comisiilor de specialitate 
Având în vedere prevederile H.G.  nr. 268/2007 – pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare .  

In conf.cu art.36,alin.1si 2 lit.d,alin.4 lit.a si e,alin.6 lit.a,pct.2  din Legea nr.215 din 2001; 
În temeiul art. 45 şi art. 115, aliniat (1), litera b) din Legea 215/2001- AdministraŃiei Publice 

Locale, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
 
          Art.1 –  Consiliul Local al Comunei Romanu aprobă “Raportul privind activitatea desfăşurată 

de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav  în anul 2018, angajaţi ai Primariei  
Comunei Romanu, judeţul Braila” prezentat în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre .   
          Art.2 - Primarul Comunei Romanu, judeŃul Braila va asigura executarea prevederilor prezentei 
hotărâri. 
         Art.3.Secretarul comunei va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor interesate. 
 

 
 

Preşedinte de şedinŃă 
                                                                                                        Contrasemnează 
     Calu Neculai      Secretar comună  
                                 Zainea Cristian George 
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Anexa nr. 1 la H.C.L.Romanu  nr. 5/23.01.2019 

 
Raport privind activitatea desfasurata de asistentii  personali 

ai persoanelor cu handicap grav 

Pentru  anul 2018  

 
    In conformitate cu prevederile art.40 alin (2) din Legea 448/2006 privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, modificata si completata, Serviciul Public 
de Asistenta Sociala controleaza periodic activitatea asistentilor personali si prezinta anual un raport 
Consiliului Local. 

  Potrivit art.29 alin (1) din HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare  a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea  drepturilor persoanelor cu 
handicap ,republicata, modificata si completata, raportul contine cel putin urmatoarele: informatii cu 
privire la dinamica angajarii asistentilor personali, informatii privind modul in care se asigura 
inlocuirea asistentului personal in perioada concediului de odihna, informatii privind numarul de 
asistenti personali instruiti, numarul de controale efectuate si probleme sesizate. 
     Fata de prevederile legale mai sus mentionate, va facem cunoscute urmatoarele : 
 

Dinamica angajarii asistentilor personali: 

 
 Situatia privind numarul asistentilor personali  in perioada ianuarie – decembrie 2018 

In aceasta perioada figurau ca angajati un numar de _10_ asistenti personali ai persoanelor cu 
handicap grav  si  _14_ persoane primeau indemnizatie  .   
   
  Situatia  privind numarul asistentilor personali ce au ca beneficiari minori cu handicap grav: 
1.  Bolboceanu Vera –asistent personal pentru minorul Bolboceanu Angel Marian  
2. Cozma Petrica - asistent personal pentru minorul Cozma george Ionut,  
3. Negrea Georgiana Mirela - asistent personal pentru minorul Negrea Robert George ,  
 

Situatia  nominala a asistentilor personali si a persoanelor care primesc indemnizatia lunara este 
prezentata in tabelul anexat prezentului Raport. 

 
 

 
Informatii  privind modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal 

pe perioada concediului de odihna 
 

        Conform Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, art.37, alin (1),lit.c), asistentul personal are dreptul la concediu anual de odihna potrivit 
dispozitiilor legale aplicabile personalului incadrat in institutii publice. Conform alin.(2) al aceluiasi 
articol pentru perioada concediului de odihna al asistentului personal, angajatorul are obligatia de a 
asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor, inclusiv in cazul in care asistentul personal este ruda 
pana la  gradul al-IV-lea inclusiv, al acestuia. 

Aliniatul (3) al art.37 dă posibilitatea in cazul  in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor 
al asistentului personal, ca persoanei cu hadicap grav sa i se acorde o indemnizatie echivalenta  cu 
salariul net al asistentului personal. Alternativa acordarii acestei indemnizatii este gazduirea intr-un 
centru de tip respiro a persoanei cu handicap grav. Aceasta modalitate de asistare conform principiilor 
asistentei sociale este  



 
                                                                        2. 
ultima la care se poate recurge, interesul superior al oricarei persoane este  de a fi pastrat in 

mediul familial si in ambientul social din care face parte, iar Primaria Romanu nu poate asigura 
inlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihna, facandu-se obligata de a plati  
persoanei cu handicap grav o indemnizatie echivalenta cu salariu net al asistentului personal. 

Asistentii personali nu au beneficiat in perioada 01.01-31.12.2018 de concediul de odihna. 
 

Referitor la activitatea  asistentilor personali si probleme sesizate. 

 

         În conformitate cu prevederile Legii 448/2006 republicata, autoritatea locala are obligatia de a 
afectua vizite periodice de monitorizare a activitatii asistentilor personali care au ca scop asigurarea 
respectarii drepturilor si interesului superior al persoanei cu dizabilitati pe care asistentul personal o are 
in ingrijire. 
     Verificarile efectuate au vizat urmatoarele aspecte: modul in care sunt indeplinite obligatiile 
contractuale ale asistentului personal, evaluarea sociala atat a asistentului personal cat si a persoanei cu 
handicap grav sau pentru primirea unei indemnizatii lunare. 

In urma verificarilor efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap nu s-au semnalat probleme 
privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali. 

In perioada 01.01.2018-31.12.2018 asistentii personali nu au  participat  la o instruire organizata  
de  angajator. 
 
 
 
 
 
 
                                        Primar                           

                                 Ionita Steluta                                        Întocmit    
                                                      
           Inspector ,  
                                Toma Elena 
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      H O T A R A R E A  Nr.6 
                                                                       din   23.01.2019 
  
 
 
           Privind: radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti personae fizice 
decedate. 
 
Consiliul Local Romanu, intrunit in sedintaordinara la data de 23.01.2019; 
Avand in vedere: 
Expunerea de motive a primarului nr.101 din 09.01.2019  
Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si debitarea 
amenzilor, inregistrat sub nr. 101 din 09.01.2019 
Avizele comisiilor de specialitate; 
Prevederile art.22, art.27 alin. (2) coroborat cu art. 266 alin. (3) dinLegea nr.207/2015 
Privind Codul de Procedura Fiscala; 
Tinand cont  deprevederile  art.   36  alin.   (4) lit.   a)  si  c)   din  Legea   nr.215/2001   a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art.45 alin.(1), alin.(2) lit.a) si c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 
 
                                                                   H O T A R A S T E: 
 
 
 
          Art.1.- Se  aproba radierea debitelor în sumă   de  700 lei,   reprezentand amenzi 
contraventionale, contravenienti personae fizice decedate. 
          Art.2.-Fac obiectul acestor radieri contravenienti personae fizice decedate nominalizate in  
expunerea de motive si referatul care fac parte integranta la prezenta hotarare. 
          Art.3.- Cu ducerea  la indeplinire  a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
Compartimentului financiar-contabil, impozite si taxe,executari silite. 
          Art.4.-Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati  
Prin grija secretarului comunei. 
 
 
 
 
 
 
     Președinte de ședinșă,                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                              Secretar comună, 
           Calu Neculai                                                           Zainea Cristian George 
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                                                              HOTARAREA  Nr. 7 
                                                               Din 23 Ianuarie 2019 
 
            Privind: 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  
          
 Consiliul Local Romanu, intrunit in sedinta ordinara la data de 23.01.2019; 
          Avand in vedere: 
          Expunerea de motive a primarului nr. 215/17.01.2019; 
          Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si debitare a 
amenzilor, inregistrat sub nr.115/9.01.2019; 
          Procesele verbale  de incheierea orelor de activitate incheiate de catre d-ul Chirpac 
Gheorghe,viceprimar inregistrate sub nr.5566/13.12.2018 si 103/9.01.2019; 
          Art.9 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata; 
          Prevederile OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancŃiunilor prestării unei activităŃi în 
folosul comunităŃii şi închisorii contravenŃionale; 
          Prevederile art.22 titlul II, cap.II din Codul de Procedura Fiscala, Legea nr.207/2015; 
         Tinand cont  de  prevederile   art.   36  alin.  (4)  lit.  a)  si   c)  din  Legea   nr.215/2001  a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
          In temeiul art.45 alin.(1), alin.(2) lit.a) si c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice  
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 
                                                                  H O T A R A S T E: 
 
 
            Art.1- Se aproba radierea debitelor în sumă de 1.315  lei, 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. 
           Art.2.- Fac obiectul acestor radieri contravenienti persoane fizice nominalizate in expunerea de 
motive,referat si procesele verbale care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
           Art.3.- Cu   ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe, executari silite. 
           Art.4.- Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati 
prin grija secretarului comunei. 
 
 
 
                 Președinte de ședinșă,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                      Calu Neculai                                                       Secretar comună, 
                                                                                             Zainea Cristian George 
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HOTARAREA  Nr.8 
Din  23.01.2019 

 
 

Privind: radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti persoane 
fizice, care au schimbat domiciliul de pe raza comunei Romanu, judeŃul Brăila, în alte localităŃi . 

 
          
          Consiliul Local Romanu, intrunit in sedinta ordinara la data de 23.01.2019 
          Avand in vedere: 
          Expunerea de motive a primarului nr.121 din 10.01.2019 ; 
          Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si debitare a 
amenzilor, inregistrat sub nr.122 din 10.01.2019; 
          Avizele comisiilor de specialitate; 
          Prevederile art.38 titlul II, cap.II din Codul de Procedura Fiscala, Legea nr.207/2015; 
          Tinand cont de prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) si c) din Legea nr.215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
          In temeiul art.45 alin.(1), alin.(2) lit.a) si c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 
 
                                                                  H O T A R A S T E: 

 

 
 
          Art.1- Se aproba radierea debitelor în sumă de 3.580 lei, reprezentand amenzi contraventionale, 
contravenienti persoane fizice, care au schimbat domiciliul de pe raza comunei Romanu, judeŃul Brăila, 
în alte localităŃi.  
          Art.2.- Fac obiectul acestor radieri contravenienti persoane fizice nominalizate in anexei-tabel 
nominal- parte integranta la prezenta hotarare. 
          Art.3.- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe, executari silite. 

Art.4.- Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati prin 
grija secretarului comunei. 
 
 
                Președinte de ședinșă,                                                    CONTRASEMNEAZA, 
                       Calu Neculai                                                                Secretar comună, 
                                                                                                        Zainea Cristian George 
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PROCES   VERBAL 
 

 
  Astăzi  23.01.2019 , orele 12,00 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinŃa  ordinară  a 
Consiliului local,conform DispoziŃiei nr.4/16.01.2019 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 
conform convocatorului anexat . 
 D-ul consilier șișu Dumitru îl propune pe d-ul Calu Neculai pentru a fi presedinte de sedinta . 
A fost supusa la vot propunerea  unde d-ul Calu Neculai a fost votat in unanimitate de voturi , 
emiŃăndu-se în acest sens hotărărea nr.3 
   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  . 

 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  Actului Constitutiv si Statutului 

Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitate publica ,,BRAILA GAZ’’ 
             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.4. 

 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 aprobarea „Raportului privind activitatea 
desfăşurată de asistenŃii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2018 angajaŃi ai Primariei  
Comunei Romanu “, judeŃul 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.5. 
          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 radierea debitelor reprezentand amenzi 
contraventionale, contravenienti personae fizice decedate. 
          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.6. 
          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  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.7. 



          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 radierea debitelor reprezentand amenzi 
contraventionale, contravenienti persoane fizice, care au schimbat domiciliul de pe raza comunei 
Romanu, judeŃul Brăila, în alte localităŃi .                                                                                                                         
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.8. 
 
            D-ul Președinte de sedinta arata ca se poate trece la discutii. 

 D-na primar Ionișă Stelușa a aratat ca vom merge cu un proiect in cadrul asociatiei care se va 
infiinta,in vederea tragerii si racordarii in comuna noastra a retelei de gaze naturale.Prin acesta 
SC.Transgaz are obligatia sa ne racordeze iar  prin PNDL se vor efectua platile de la fondurile 

europene. 
  D-ul(d-na) Preşedinte de şedinŃă a anunŃat că  nu mai sunt probleme de discutat pe ordinea  de 
zi si declară lucrările şedintei Consiliului local închise. 

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