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PROCES   VERBAL 

 

  Astăzi  28.05.2020 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinŃa  ordinară  a 

Consiliului local,conform DispoziŃiei nr.40/22.05.2020 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 

conform convocatorului anexat . 

 D-ul consilier ȘiȘu Dumitru îl propune pe d-ul Chirpac Gheorghe,consilier,viceprimar, pentru a 

fi presedinte de sedinta. A fost supusă la vot propunerea  unde d-ul Chirpac Gheorghe  a fost votat in 

unanimitate de voturi , emiŃăndu-se în acest sens hotărărea nr.41. 

             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 nu sunt obiectiuni de făcut la procesul verbal din luna 

anterioară si se trece la aprobarea ordinei de zi care este votată în unanimitate de voturi  . 

            D-ul(Dn-a) Preşedinte de şedinŃă anunŃă că se pot depune rapoartele de activitate pentru anul 

2019 la d-ul secretar general al comunei iar cei care nu-l au să-l depuna in termen de 10 zile. 

             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 Regulamentului de organizare  si 

functionare al  aparatului propriu al primarului comunei Romanu,judetul 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.42. 

            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 aprobrea  alipirii a două loturi de teren curti-

constructii de 500 mp.si respectiv 200 mp.din domeniul public al comunei pentru construirea unui corp 

de clădire cu destinaȘia ‘’ centru  civic”. 

            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.43. 

           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 inchiriere prin licitatie publica a                           

Dispensarului medical în suprafaȘă construită de 78 mp.,identificat în Cv.24,P.261,262, amplasată în satul 

Oancea,  com.Romanu,aparȘinănd domeniului public al comunei Romanu .Inainte de a se vota pe comisii si            

in plen, d-ul Calu Neculai,consilier, părăseȘte sala de ȘedinȘe deoarece a solicitat printr-o adresa că vrea sa 

închirieze Dinspensarul medical uman din satul Oancea in calitate de reprezentant al SC Home Medical Serv               

SRL  ,pentru a nu exista conflicte de interese conform lefgislatiei in vigoare.  

           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 ,adica 10 voturi 

pentru,emiŃăndu-se astfel hotărărea cu nr.44. 

            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 

                    Chirpac Gheorghe                                                                  Zainea Cristian George 

 

 


