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  Astăzi  14.012.2020 , orele 12,00 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinŃa  extraordinară  

a Consiliului local,conform DispoziŃiei nr.10/12.02.2020 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.20 

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

10  consilieri din 11 aleşi .Lipsa fiind d-ulChihaia Dan Lucian.Ca invitati participă d-na  Radu Badiu 

Nicoleta,referent,contabil la Primaria Romanu și Dir.Sc.Gimnaziala Romanu ,Ioan Georgiana. 

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

ordinare din 10.02.2020  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 Bugetului local si a listei de investitii pwe 

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.21. 

            D-ul Președinte de sedinta arata ca se poate trece la discutii. 

 D-ul Puia Ionel,consilier,arata ca ce se întămplă cu Sala de sport a Scolii gimnaziale Romanu ?. 

 D-na Primar arata ca sala de sport se va construe in incinta curtii Gradinitei de copii Romanu 

deoarece la Sc.gimanziala nu are destul loc.Trabuie sa fie cel păușin 900 mp.  

 D-ul Calu Neculai,consilier,intreaba daca la cap.sănătate s-au alocat destui bani ?. 

 D-na Primar a aratat că pe cofinanșare vom cumpăra aparatura de 10.000 E.,sunt niste linii 

deschise la Banci si lantul de mari magazine pentru anumite proiecte.Este o firma de la Sibiu care are 

cam 70 de proiecte aprobate cu maxim 40 mii Euro.Noul Guvern nu ne-a plătit ultima factură la asfaltare 

strazi si o sa primim penalizari de la firma constructioare. 

 A aratat ca nu dănsa l-a dat in judecata pe fostul Primar,d-ul Vasilache Dumitru,ci Camera de 
Conturi Braila pe baza unui Raport din anul 2013 pentru niste sume care nu au fost colectate.Fosta 

contabila si fostul casier au decedat si a ramas raspunzator d-ul primar in calitate de ordonator de 

credite.Din anii 2006-2013 din 70 mii lei nu s-a incasat aproape nimic si nici nu a urmarit acest lucru.In 

3 ani dupa 2013 a mai ramas de recuperate 2.60 lei. 

 D-ul Sisu D-tru,consilier,arata ca este o nedreptate,că fostul primar a facut mult bine comunitatii. 
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 D-na Primar,arata ca vrea sa raspunda acuzatiilor aduse de fostul primar,Vasilache D-tru de la 

sedinta anterioara.D-ul Vasilache stia ca a fost exclus din partidul PSD cu unanimitate de voturi ca a si 

primit scrisoare acasa de instiintare cu confirmare de primire de la Organizatia judeteana Braila.Este a 

treia oara cand a dat 3 voturi negative al unui proiect al primarului. 

 D-na primar Ionișă Stelușa,a aratat ca a adus comunitatii credite în valoare de 4,5 milioane de 

Euro cu fonduri nerambursabile,facabdu-se  cu acesti bani o serie de lucrari,iluminatul stradal la cele 

doua sate,asfaltare DC 2 Romanu-Oancea.Avem supraveghere video in toata comuna si curatenie in 

cimitire. 

  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 general, 

                 Chirpac Gheorghe                                                         Zainea Cristian George 

 

 

 

 


