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PROCES   VERBAL 

 

 

  Astăzi  31.08.2020 , orele 14,30 la  Primaria comunei Romanu  are  loc şedinţa  ordinară  a 

Consiliului local, conform Dispoziţiei nr.561/24.08.2020 a d-nei primar, avănd  programul ordinei de zi 

conform convocatorului anexat . 

 D-ul(d-na) consilier Prozan Eugenia 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 în 

unanimitate de voturi , emiţăndu-se în acest sens hotărărea nr.49. 

             La apelul nominal făcut de către d-ul secretar de comună rezultă că sunt prezenţi un număr de 9  

consilieri din 11 aleşi. Lipsește d-ul Găzdoiu Petre, fiind suspendat conform adresei nr.10251 din 2020 a 

Instituției Prefectului iar d-ul Chirpac Gheorghe avănd un deces în familie. 

            D-ul(Dn-a) Preşedinte de şedinţă anunţă ca nu sunt obiecțiuni de făcut la procesul verbal din 

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

             D-ul(d-na)  Presedinte de sedință da cuvantul  d-lui secretar de comună pentru a prezenta 

proiectul de hotarare inițiat de d-na primar, privind  Rectificarea bugetului local pe  anul  2020.                

 D-nii reprezentanți ai comisiilor de specialitate prezintă avizele favorabile la care toate comisiile 

au fost de acord și supusă în plen a fost votată în unanimitate de voturi emiţăndu-se astfel hotărărea cu 

nr.50.                                                                                                                                                                              

.          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 dezmembrării suprafetei de  80. 425 mp 

teren curți-construcții din domeniul privat, identificat in cv.56, parcela nr.642, nr.cadastral 74750,  al satului  

Oancea, com.Romanu, jud.Braila .  

            D-nii reprezentanți ai comisiilor de specialitate prezintă avizele favorabile la care toate comisiile 

au fost de acord și supusă în plen a fost votată  cu un număr de 5 consilieri pentru si un numar de 4 

consilieri contra  emiţăndu-se astfel hotărărea cu nr.51. 

           Se trece la discuții. D-ul Șișu Dumitru o întrabă pe d-na primar Ioniță Steluța la ce distanță se 

află terenul curti constructii care se va inchiria prin licitatie publică de pompele de apă ale comunei?. 

 D-na primar arată ca se află la o distanta de 30-40 ml. A mai arătat căci dacă se va face o con- 

Strucție  pe acel teren licitat Agentia de Mediu î-i va da sau nu Avizul necesar construirii obiectivului. 

 D-ul Puia Ionel, arata ca s-a cerut o lamurire în acest sens  pentru d-nii consilieri. 

            D-na primar arată ca doreste inchirierea acestui teren pentru a mai aduce ceva bani la bugetul 

local. A mai aratat ca s-a început campania electorala cu stangul, că se împroașcă cu noroi în tot ce am 

facut pănă acum de catre contracandidatul meu de la PNL, eu voi veni cu promisiuni atunci cand știu că 

proiectele mele vor fi aprobate de Guvern, nu ca contracandidatul meu care face promisiuni fară 

susținere financiară și fară vreun prtoiect de fezabilitate aprobat. 

            D-ul Președinte de sedință a aratat că dacă nu mai sunt probleme de discutat declară sedința 

consiliului local închisă. 

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

                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                   Presedinte de sedinţă,                                                            Intocmit,Secretar general 

                       Șișu Dumitru                                                                        Zainea Cristian George 
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