
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL FĂUREI 
PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 18 
din 23 ianuarie 2020 

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară 
 
Voinea Ionel, primar al oraşului Făurei; 
Având în vedere prevederile art. 134 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul art. 196 alin. 1 lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

DISPUN 
 

Art. I. (1)Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Făurei în 
condiţiile art. 133 al. 1 și art. 134  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. Şedinţa va avea loc la Sala de şedinţe a Consiliului Local 
al Oraşului Făurei pe data de 29 ianuarie 2020, ora 16:00 și va avea următoarea ordine 
de zi: 
 

31. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe 
semestrul al II- lea al anului 2019. 

32. Proiect de hotărâre privind validarea modificării bugetului local pe anul 2019 
efectuate prin Dispoziția primarului nr. 3308/20.12.2019. 

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a orașului Făurei pentru anul 
școlar 2020-2021. 

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei. 
34. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al 

orașului Făurei și a Regulamentului Local de Urbanism aferent aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al orașului Făurei nr. 22/29.02.2008. 

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei. 
35. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a activității de 

dezinsecție, dezinfecție, deratizare a Orașului Făurei, județul Brăila. 
     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei. 
36. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență în orașul Făurei, județul Brăila. 
     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei. 
37. Alte probleme. 



 
 (2)Materialele aferente proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi sunt anexate 
adresei de convocare individuale a tuturor consilierilor locali. 
(3)Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt transmise spre avizare 
tuturor comisiilor de specialitate. 
(4)Adresăm invitația de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de 
hotărâre tuturor consilierilor locali și altor persoane interesate până la data de 
28.01.2020 ora 15:00. 
 

   Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează 
secretarul general al oraşului. 
 
                                            PRIMAR,                                                     Avizat pentru legalitate, 
 
                                       VOINEA IONEL                                              SECRETAR GENERAL, 
 
                                                                                                                    ICHIM CORNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


