
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL FĂUREI 
PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 326 
din 13 decembrie 2019 

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 19 decembrie 2019, ora 16:00 și va avea următoarea 
ordine de zi: 
 

38. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2020. 
     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei. 
39. Proiect de hotărâre privind avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului 

de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale 
în județul Brăila și activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în 
Municipiul Brăila din cadrul ,,Sistemului de management integrat al deșeurilor”  
în județul Brăila, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele 
menționate și mandatarea Asociației pentru derularea procedurii de atribuire 
publică a contractului. 

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei 
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului lucrărilor și activităților propuse a 

se realiza în anul 2020 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 și cu părinții apți de 
muncă ai copiilor dați în plasament conform Legii nr. 272/2004. 

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei. 
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu 

oneros, fără licitație publică asupra terenului în suprafață de 106 mp, proprietate 
privată a orașului Făurei, județul Brăila, situat în orașul Făurei, str. Păcii, nr. 6A 
către SC Aligand Protect SRL Făurei. 

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.. 
42. 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 
18.12.2019 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


