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PROCES   VERBAL 

 

 

  Astăzi  11.04.2019 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinŃa  extraordinara     

a Consiliului local,conform DispoziŃiei nr.66/9.04.2019 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 

conform convocatorului anexat . 

  SedinŃa este deschisă de către d-ul  Chirpac  Cornel, consiliier,care a fost propus  de catre   d-ul  

Chirpac Gheorghe,viceprimar,să fie presedinte de sedință  , emiŃănduse în acest sens hotărărea nr.33. 

   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(d-na) Preşedinte de şedinŃă anunŃă ca la această şedinŃă participă ca invitati d-na Ioan 

Georgiana,Dir.Sc,Gimanaziala Romanu,Radu Badiu Nicoleta,referent din cadrul compartimentului 

contabilitate,Preot Bujoi Emanoil,Parohia Romanu. 

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

anterioară  nu sunt obiectiuni de făcut si se trece la prezentarea primului punct al ordinei de zi după ce a 

fost în prealabil supusă la vot ordinea de zi si aprobată în unanimitatede voturi. 

 D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-nei Radu Badiu Nicoleta pentru a prezenta un 

raport pentru aprobarea bugetului local pe anul 2019 si a listei de investitii iar d-lui secretar de comună 

pentru a prezenta proiectul de hotarare initiat de primar,privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 si a 

listei de investitii. D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezenta avizele favorabile la punctul 

nr.1 al ordinei de zi la care toate comisiile au fost de acord, emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.34. 

             D-ul(d-na)  Presedinte de sedinta da cuvantul d-nei Ioniță Steluța ,primar,pentru a prezenta o 

expunere de motive pentru aprobarea devizului general al obiectivului de investiții al proiectului  “ 

Modernizare drumuri in satele Oancea si Romanu, comuna Romanu”,judetul Braila  . D-nii reprezentanti 

ai comisiilor de specialitate prezenta avizele favorabile la punctul nr.2 al ordinei de zi la care toate 

comisiile au fost de acord, emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.35. 
            D-ul (d-na) Presedinte de sedinta arata ca se poate trece la discutii. 

  

 D-na Dir,Ioan Georgiana,trece in revista toate cheltuielile facute pe anul 2018 la scoli si 

gradinite.                                                                                                                                                                    

 D-ul Sisu Dumitru,consilier,face apel la d-na Primar pentru a  achiziționa un filtru performant 

pentru apa potabila din scoli si gradinite,care costă in jur de 900 lei bucata.  Sa ia legatura d-na Director 

Ioan G. cu Dedeman si cu DSV Braila penetru a lamuri problema apei. 

 D-na Primar,arata ca DSV Braila nu a dat avizul favorabil la nicio unitate de invatamant.           

Investitia trebuie facută dacă se primețte avizul favorabil de la DSV Braila.Exista posibilitatea ca la 

următoarele rectificri de buget să cumpărăm aceste filtre. 



 

                                                                       2. 

 

 D-ul Vasilache Dumitru,consilier,arata ca mai exista o variantă cu dozatoarele de apă  ‘’La  

Făntăna ‘’.D-na Director Ioan G. arata ca din joacă copii le strică,ca au mai fost in scoli asemenea 

dozatoare. 

            D-ul Sisu Dumitru,consilier,arata că este bine sa se aducă un medic dentist pentru a efectua 

lucrari de stomatologie la cetatenii comunei. 

 D-ul Vasilache Dumitru,consilier,arata ca fostul doctor stomatolog  Ritzi Cristian,le-au facut 

lucrări de specialitate multor cetateni din comună,se plangeau ca nu au acum bani si va plati la 

pensie,dar nici pana acum nu au platit si lucrand pe minus nu i-a mai convenit si a plecat la Braila.O 

mare parte din clientii lui din comună se duc si acum la Braila pentru efectuarea de lucrari dentare. 

             D-ul Bujoi Emanuel,Preot paroh la Biserica ortodoxa Romanu,a aratat ca este multumit de ce s-a 

realizat  in aceasta perioada in comună si ca vrea sa schimbe turlele bisericii din satul Romanu si ca 

solicita bani pentru avansarea lucrarilor.D-na Primar a aratat ca trebuie sa face proiecte in acest sens si 

vo maloca bani de la bugetul local.Pentru anul acesta am alocat suma de 100.000 lei la Biserica. 

            D-ul Calu Neculai,consilier,o intreaba pe d-na contabil daca asistentii personali primesc spor 

vechime ?.D-na Radu Badiu Nicoleta arata ca dacă se incadrează in perioadele stabilite de lege vor primi 

sporuri de vechime.  

 D-na Dir.Ioan Georgiana,arata ca pe data de 17 martie 2019 a fost gazdă la scoala noastra  pe 

rural, unde au participat  copiii de la mai multe scoli din judet la un concurs si are nevoie de bani pentru 

premierea copiilor castigatori si căutam sponsori persoane fizice sau juridice.Face apel si la d-nii 

consilieri pentru acest lucru. 

             D-ul preşedinte de şedinŃă a anunŃat că dacă nu mai sunt probleme de discutat pe ordinea  de zi 

declară lucrările şedintei Consiliului local închise. 

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

 

 

 

 

 

 

        

             Presedinte de sedinŃă,                                                           Intocmit,Secretar 

              Chirpac  Cornel                                                              Zainea Cristian George 


