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PROCES   VERBAL 

 

 

  Astăzi  19.12.2019 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinŃa  ordinară  a 

Consiliului local,conform DispoziŃiei nr.151/13.12.2019 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.82. 

             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 rectificarea 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.83

 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.84. 

            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.85. 

           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 „Raportului privind activitatea desfăşurată de asistenŃii 

personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2019 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.86. 

          D-ul PreȘedinte de ȘedinȘă,în numele Consiliului local urează tuturor un nou an cu bucurii si 

multa sanatate.D-na Primar multumeste consilierilor că împreuna prin hotararile luate s-au rezolvat multe 

probleme pentru comunitate si speră ca si in noul an sa se întample acelaȘi lucru chiar daca au mai fost 

momente de confruntări politice,economice si sociale care pana la urma au dus la rezolvarea multitudinelor 

de probleme. 

             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 

                         ȘiȘu Dumitru                                                                   Zainea Cristian George 


