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PROCES   VERBAL 

 

 

  Astăzi  10.02.2020 , orele 14,00 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinŃa  ordinară  a 

Consiliului local,conform DispoziŃiei nr.6/30.01.2020 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 

conform convocatorului anexat . 

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

sedinta. A fost supusă la vot propunerea  unde d-ul ȘiȘu Dumitru 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 anunȘă că se amana discutarea proiectului de hotarare initiat de 

d-na primar, privind aprobarea bugetului local pe  anul  2020 deoarece nu s-a primit de la Trezorerie toate 

sumele pentru UAT Romanu,urmand a se discuta la o data ulterioara .Au mai fost trecute pe ordinea de zi 

inca doua puncte astfel:1.Aprobarea numarului de burse elevilor Sc.gimnaziale Romanu pentru anul 2020. 

2.Acordul favorabil pentru pentru aderarea com.RoȘiori la Asociatia GAZ Braila si acordarea unui 

mandat primarului.Astfel convocatorul are o noua numerotare. 

            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  Statului de functii(personal) si a Organigramei pe 

anul 2020 si pana la aparitia unor noi modificari. 

 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,  aprobarea  reorganizării reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat de pe raza  comunei Romanu, judetul Braila pentru anul Școlar 2020-2021.  

            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 avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de 

delegare a gestiunii activităŃii de colectare şi transport a deşeurilor municipale in Judetul Braila si 

activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului 

de management integrat al deseurilor” in judetul Braila, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota 

documentele mentionate si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a 

contractului. 

         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 acordarea cu titlul gratuit,pe toată durata existenȘei 

construcíilor a unui teren din domeniul public al comunei către SDEE Muntenia Nord SA în vederea 

realizării lucrărilor de racordare la reȘeaua electrică a locului de consum permanent al unei construcȘii. 



                                                                                   2. 

 

           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  aprobarea scoaterii la concesiune prin licitatie publica a 

suprafetei de  2,00 ha.  teren agricol  extravilan din domeniul  privat  al satului Romanu,identificat în 

Tarlaua nr.47,Parcela nr.264/81,cu numarul casastral 75681. 

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

de hotarare initiat de d-na primar, privind   exprimarea acordului privind retragerea Comunei Tichilesti din 

calitatea de membru fondator- membru asociat al Asociatiei 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 „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.9. 

          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 acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei 

Ulmu 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.10. 

          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 Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a 

Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului – pentru UAT Comuna 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.11. 

             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 Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de 

Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin 

Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 

– 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.12 

          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 punerea la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020, a terenurilor din domeniul 

public aferente investitiilor, care se vor realiza in Comuna 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.13 

          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 Evolutie a Preturilor / Tarifelor 

Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul 

Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 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.14 
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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, privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea 

Administrativ Teritoriala Comuna Romanu, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul 

Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, 

conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente.  

           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.15 

           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 numarului de burse Și a cuantumului unei burse 

pentru elevii de la cursurile cu frecventa din cadrul Scolii Gimnaziale Romanu  finantată din bugetul local 

al comunei Romanu, pe 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.16. 

           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 acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei 

Rosiori 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 „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.17. 

          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 încetarea de drept a mandatului de Consilier local PSD.al d-lui 

Vasilcahe Dumitru conform prevederilor art.34,alin.4 din Statutul PSD. 

           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.18. 

            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 validarea mandatului de Consilier Local PSD. al d-lui Găzdoiu 

Petre. 

           D-nii reprezentanti ai comisiilor de specialitate prezinta avizele favorabile la care toate comisiile au 

fost de acord ,mai puȘin d-ul Calu Neculai care s-a abtinut de la vot Și supusă în plen a fost votată cu 10 

voturi si una abtinere de voturi emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.19. 

          D-ul Presedinte de sedinta a aratat că se trece la discuȘii 

          D-ul Vasilache Dumitru,consilier,arata ca nu stie nimic ,nu a primit de la Organizatia Judeteana 

PSD decizia de retragerea sprijinului politic.A dat demisia din PSD.D-na Primar a aratat ca nu mai trebuie 

sa dea demisia din partid ca este exclus din partid. 

         D-ul Vasilache Dumitru,consilier,a intrebat-o pe d-na primar de ce l-a numit pe d-ul Chirpac Cornel 

în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Romanu fara acordul Consiliului local.Acest lucru este 

un abuz din partea primarului.A specificat ca va face in scris o sesizare la InstituȘia Prefectului-Judetul 

Braila in legatura cu aceasta problema si cu altele.A mai anuntat-o pe d-na primar ca a pierdut toate 

procesele in Instanta de judecata in legatura cu Decizia Camerei de Conturi Braila.M-am batut si zbatut cu 

Camera de Conturi,nu au avut dreptate cu cele sesizate in procesele verbale de constatare a controlului. 

 D-na Primar a aratat ca daca d-ul Vasilache Dumitru,fost primar ar fi urmarit toate amenzile,nu s-

ar fi prescris atatea. 

 D-ul Vasilache multumeste colegilor consilieri ca a avut o colaborare buna cu ei atat cand era 

primar cat si pana acum in calitate de consilier s-il roagă pe d-ul secretar general să-l invite la sedintele 

consiliului local. 

 D-ul Puia Ionel,consilier,a aratat ca îi pare rău de cele întamplate,este o situatie fără precedent cu 

cele intamplate in cadrul Primariei locale. 

 D-ul Vasilache a mai aratat ca in anii din urma d-ul Chiriac Dinu,fost consilier local a numarat 

toate florile plantate inainte de Sfintele Pasti si s-a dus la d-na contabila Taras Fanica cate flori a 

cumparat,ca primarul face ciubuc. 
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             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 general 

                      ȘiȘu Dumitru                                                                   Zainea Cristian George 

 


