
 
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL FĂUREI 
PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 142 
din 21 iunie 2019 

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară 
 

Voinea Ionel, primar al oraşului Făurei; 
Având în vedere prevederile art. 39 alin. 2 şi alin. 3 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 68 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. „a” din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

DISPUN 
 

Art. I. Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Făurei în 
condiţiile art. 39 din Legea nr. 215/2001, republicată. Şedinţa va avea loc la Sala de 
şedinţe a Consiliului Local al Oraşului Făurei pe data de 27 iunie 2019, ora 16:00 
având următoarea ordine de zi: 

 
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din statul de 

funcții al Spitalului Orăşenesc Făurei. 
     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei. 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – Faza 
SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Sistem de supraveghere 
video în orașul Făurei, județul Brăil”. 

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei. 
53. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă 

de 300 mp doamnei Gherguș Nicoleta, în condițiile Legii nr. 15/2003, 
republicată. 

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.   
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului informării și consultării 

publicului și a Planului urbanistic de detaliu (PUD) ,, Construire piață 
agroalimentară” în orașul Făurei, str. Castanilor, nr. 18, jud. Brăila. 
Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei. 

55. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,, Sistem de supraveghere 
video în orașul Făurei, județul Brăila”. 

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei 



 
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – Faza 

SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, 
Modernizare rețea pietonală zona civică oraș Făurei – Etapa a-II-a”. 
Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei 

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – Faza 
PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  
,,Construire piață agroalimentară” 
Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei 

58. Alte probleme. 
 

   Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează 
secretarul oraşului. 
  

PRIMAR,  

VOINEA IONEL Avizat pentru legalitate, 
SECRETAR, 

 ICHIM CORNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


