
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL FĂUREI 
PRIMAR 
 

DISPOZIŢIA NR. 58 
din 14 februarie 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 20 februarie 2019, ora 16:00 
având următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului 

Anghel Costel - supleant din partea Partidului Mișcarea Populară Făurei. 
 

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei. 
2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a orașului Făurei pentru anul 
școlar 2019-2020. 
 

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei. 
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 10 din ___ la Contractul 
de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 
670 din 10.09.2009 – Modificat și Completat Iulie 2018 – având ca obiect punerea la 
dispoziția Operatorului SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA de către 
Delegatarul Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Făurei, a Bunurilor de Retur 
aferente Sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare și stației de epurare a 
apelor uzate- realizate prin Proiectul ,,Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și 
apă uzată în județul Brăila”POS I Mediu. 
 

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei. 
4.   Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, prin 
licitație publică, asupra terenului în suprafață de 447 mp, aparținând domeniului privat 



 
al orașului Făurei situat în intravilanul orașului Făurei, str. Stadionului, nr. 2B, CF 
70935, pentru activități comerciale. 
 

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei. 
5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor 
pentru anul 2019. 
 

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei. 
6.  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


